
 
 

 
 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 

Budynek Delta IVp. 

ul. Towarowa 35 

61-896 Poznań 

T +48 61 643 45 50 

F +48 61 643 45 51 

office@wtssaja.pl 

www.wtssaja.pl 

Prezes Zarządu: 

Magdalena Saja 

NIP: 778-141-77-66 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  

KRS 0000206176 

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN 

 

 

 

 

   

KORZYSTNA ZMIANA W ZAKRESIE WSTECZNEJ KOREKTY UCHWALONA 
 

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż w dniu 24 września 2015 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o 

zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania 

sporów (dalej: Ustawa), o której informowaliśmy Państwa w newsletterze 40/2015. Niniejsza 

Ustawa wprowadza nowe przepisy wskazujące, że moment ujęcia faktury korygującej, zarówno po 

stronie przychodów, jak i kosztów podatkowych, będzie uzależniony od okoliczności w jakich została 

wystawiona faktura korygująca.  

 

Zgodnie z nowymi przepisami, 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, w dacie 

jej wystawienia.  

 

Wprowadzenie możliwości korygowania przychodów i kosztów podatkowych na bieżąco pozwoli 

uniknąć w wielu sytuacjach korygowania zeznań podatkowych oraz zapłaty odsetek za zwłokę od 

zaniżonych zobowiązań podatkowych.  

 

Znowelizowane przepisy umożliwiające bieżące rozliczenie faktur korygujących przychody i koszty 

podatkowe wejdą w życie 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. 
 
 


