KORZYSTNA ZMIANA W ZAKRESIE WSTECZNEJ KOREKTY W PODATKU DOCHODOWYM

Zwracamy Państwa uwagę na trwające aktualnie prace nad projektem Ustawy o zmianie ustawy
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem
polubownych metod rozwiązywania sporów (druk sejmowy 3432). Projekt zawiera m.in. propozycje
zmian w ustawach o PIT oraz o CIT, polegające na określeniu momentu dokonywania korekty kosztów
oraz przychodów podatkowych.
Projekt w niniejszym zakresie zakłada, iż moment ujęcia faktury korygującej, zarówno po stronie
przychodów, jak i kosztów podatkowych, powinien być uzależniony od okoliczności, jakich dotyczy ta
faktura, a mianowicie:


jeżeli pierwotnie sporządzona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny (czyli zawierała
pomyłki np. w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT), to wówczas korekta powinna być
przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy, czyli do daty wystąpienia
przychodu należnego (odpowiednio daty poniesienia kosztu), wynikającego z faktury
pierwotnej,



natomiast w przypadku, gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie
gospodarcze, które miało miejsce w dacie jej wystawienia, a faktura korygująca została
wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych zdarzeń, a więc okoliczności
mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej,
takich jak np. obniżenie ceny, udzielenie rabatu czy zwrotu towaru – fakturę korygującą
należy rozliczyć na bieżąco, z datą jej wystawienia.

Zgodnie z zaproponowanym przepisem przejściowym, przedmiotowe rozwiązania będą miały
zastosowanie do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub
poniesionych przed dniem wejścia w życie ustawy.
Projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie i został skierowany do prac Komisji Nadzwyczajnej do
spraw zmian w kodyfikacjach. Zgodnie z zamierzeniem projektodawcy nowe przepisy mają wejść w
życie już od 1 stycznia 2016 r.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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