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ZWROT TOWARÓW

Korekty rozliczeń VAT 
Deklaracja dla podatku od towarów i usług powinna uwzględniać wszyst-
kie czynności wykonane przez podatnika w danym okresie rozliczenio-
wym, zgodnie z faktycznym przebiegiem transakcji. Podatnik, który skła-
da miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT, w przypadku stwierdzenia 
jakiejkolwiek pomyłki lub błędu w rozliczeniu, powinien niezwłocznie zło-
żyć deklarację korygującą. Jednak korekta rozliczenia podatku nie zawsze 
wynika z błędu. Korekty mogą być również spowodowane zwrotem towa-
rów, przyznaniem rabatu potransakcyjnego czy zmianą ceny. Te okolicz-
ności nie wymagają korekty deklaracji i są rozliczane na bieżąco. Niezależ-
nie od tego, czy mamy do czynienia z błędem, czy z nowym zdarzeniem po 
dokonaniu transakcji, każde z nich musi znaleźć swoje odzwierciedlenie 
we właściwym okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja 
VAT lub jej korekta.

1. Jak rozliczyć korektę spowodowaną zwrotem towarów 

Zwrot towarów zwykle jest skutkiem reklamacji złożonej przez nabywcę, ale nie jest to regu-
ła. Powoduje on obniżenie podstawy opodatkowania (art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT). Jeżeli 
sprzedaż towaru została udokumentowana fakturą, to jego zwrot powinien być potwierdzony 
wystawieniem faktury korygującej. Wynika to z art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Z kolei zwrot 
towaru, którego sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej, wymaga 
ujęcia w odrębnej ewidencji, na której elementy wskazują przepisy rozporządzenia Ministra 
Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. z 2013 r. poz. 363 (zwanego 
dalej: rozporządzeniem ws. kas).

1.1. Zwrot towarów u dostawcy i nabywcy – zasady ogólne

Termin obniżenia podatku należnego przez dostawcę. Na moment zmniejszenia pod-
stawy opodatkowania wraz z kwotą podatku, spowodowanego zwrotem towaru, wskazuje 
art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem warunkiem obniżenia podstawy 
opodatkowania określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem jest otrzyma-
nie przez podatnika przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany 
okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, po-
twierdzenia jej odbioru. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub 
usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozli-
czeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, 
w którym potwierdzenie to uzyskał. 

O dacie obniżenia podatku należnego wynikającego z faktury korygującej decyduje więc 
kolejno:




