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ZAPŁATA PRZEZ FAKTORA STANOWI UREGULOWANIE ZOBOWIĄZANIA 

 

Zwracamy Państwa uwagę  na fakt, że 29 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie (dalej: Izba) 

zmieniła z urzędu niekorzystną interpretację w zakresie stwierdzenia czy zapłata zobowiązania przez 

faktora na rzecz kontrahenta podatnika w ramach faktoringu odwróconego spełnia przesłanki 

uregulowania zobowiązania w świetle przepisów o zapobieganiu zatorom płatniczym (IPPB5/4240-

89/14-4/MW). 

 

W pierwotnej interpretacji z lipca 2014 roku (nr IPPB5/423-390/14-3/MW) Izba wskazała, że fakt 

dokonania płatności przez faktora (bank) na rzecz kontrahenta podatnika nie świadczy, że 

zobowiązanie podatnika z tytułu nabycia towarów zostaje skutecznie uregulowane jeszcze przed 

upływem terminów płatności wynikających z faktur. Zobowiązanie wynikające z faktury 

dokumentującej nabycie towarów podatnik ureguluje dopiero w momencie przekazania środków 

pieniężnych faktorowi (bankowi).  

 

W zmienionej interpretacji Izba zgodziła się z podatnikiem, że również w przypadku wykonania 

świadczenia przez osobę trzecią, czyli przez faktora w przypadku faktoringu odwróconego, dochodzi 

do uregulowania zobowiązania. W konsekwencji po stronie podatnika nie powstanie obowiązek 

dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15b ust. 1 i ust. 2 ustawy o 

CIT. 

 

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. 
 
 


