
 

Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych 

w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. 

 

   

  
USTAWA O VAT NADMIERNIE OGRANICZA 

MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI 
 

  

 

Podatnik VAT, którego kontrahent spóźnia się z zapłatą ponad 90 dni niemal 

zawsze ma prawo skorygować VAT należny. Tak wynika z orzeczenia 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie z 15 października 2020 r.   

w sprawie E. sp. z o.o. sp. k. (C 335/19). 

 

TSUE stwierdził, że nie można uzależniać prawa do korekty VAT należnego od 

warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu 

poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu 

skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT.  

Z wyroku wynika też wprost, że na prawo do korekty nie wpływa to, że:  

–  dłużnik był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,  

–  wierzyciel w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej 

nie był już zarejestrowany jako podatnik VAT. 

 

Uzasadnienie wyroku wyraźnie wskazuje, że prawo do korekty VAT należnego  

z tytułu nieotrzymania płatności od nabywcy ma dużo szerszy charakter, niż 

wynika to z dotychczasowej polskiej praktyki. TSUE wskazał bowiem, że 

obejmuje ono nie tylko sprzedaż na rzecz podatników VAT czynnych. 

Uprawnienie to przysługuje zatem także w przypadku sprzedaży na rzecz 

podatników zwolnionych z VAT. Wydaje się również, że korekta powinna mieć 

zastosowanie przy sprzedaży na rzecz konsumentów.  

 

Podatnikom, którzy przegrali sprawy ze względu na niespełnienie 

zakwestionowanych przez TSUE warunków przysługuje prawo do wznowienia 

postępowania (mają na to miesiąc od opublikowania wyroku). Większość 

przedsiębiorców stosowała się jednak do polskich przepisów i w spornych 

przypadkach korekt nie dokonywała. Teraz mogą to zrobić. Uprawnienie to z 

pewnością przysługuje za okresy nieprzedawnione. Natomiast dyskusja co do 

możliwości odzyskania VAT za okres przedawnione pozostaje otwarta.   

Na Państwa życzenie pomożemy skorygować rozliczenia i odzyskać niesłusznie 

zapłacony podatek. 
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