
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 

stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 

2019 r. (data wpływu 24 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa 

podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do rozliczenia 

podatku wynikającego z faktur korygujących wystawionych przez Dostawcę – jest 

prawidłowe. 

UZASADNIENIE 

W dniu 24 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie 

interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do 

rozliczenia podatku wynikającego z faktur korygujących wystawionych przez Dostawcę. 

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. 

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT z siedzibą w Polsce. Od pewnego czasu 

pozostaje w stosunkach handlowych (jako nabywca towarów) ze spółką holenderską 

(Dostawca). Dostawca produkuje sprzedawane przez siebie towary (skarpetki) w zakładzie 

na terenie Polski, który prowadzony jest przez spółkę-córkę zarejestrowaną w Polsce. 

Dostawca jest właścicielem spółki polskiej. Dostawca dostarcza towary Wnioskodawcy 

bezpośrednio z fabryki zlokalizowanej w Polsce. Dostawca jest zarejestrowanym 

podatnikiem podatku VAT w Holandii oraz od października 2018 r. w Polsce. Do tej pory 

Dostawca wystawił faktury Wnioskodawcy z holenderskim numerem NIP i stawką VAT w 

wysokości 0%. Wnioskodawca wykorzystywał zakupiony u Dostawcy towar w ramach 

prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jako towar handlowy. 

Niedawno Wnioskodawca otrzymał od Dostawcy informację, że urząd skarbowy stoi na 

stanowisku, że począwszy od 2014 r. Dostawca (w związku z dostawą towarów od jednego 

podmiotu z siedzibą w Polsce do drugiego podmiotu z siedzibą w Polsce) powinien 

wystawiać faktury z polskim numerem NIP i stawką VAT w wysokości 23%. Dostawca 

zaproponował, aby skorygować w 2019 r. faktury wystawiane dla Wnioskodawcy w latach 

2014-2018 zmieniając stawkę VAT z 0% na 23%. Następnie Wnioskodawca miałby zapłacić 

za faktury korygujące i wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT. Z informacji 

uzyskanych od Dostawcy odnośnie daty posiadania przez niego polskiego numer NIP 

wynika, że nie był on zarejestrowanym podatnikiem w momencie kiedy nabywał a 

następnie sprzedawał Wnioskodawcy towary, co może budzić wątpliwości co do prawa do 

rozliczenia podatku VAT. 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. 

Czy jeśli Wnioskodawca zachowa się zgodnie z sugestią Dostawcy, tj. przyjmie faktury 

korygujące, zapłaci Dostawcy wynikającą z nich różnicę, to czy będzie miał prawo do 

rozliczenia podatku VAT należnego, a w szczególności do jego zwrotu? 



Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT 

wynikającego z faktur korygujących Dostawcy. W tej sprawie nie ma pierwszorzędnego 

znaczenia moment rejestracji przez Dostawcę jako podatnika VAT czynnego, ale moment 

rozliczenia przez niego podatku. Dostawca powinien być uznany za podatnika VAT, z kolei 

nabycie towarów przez Wnioskodawcę (od Dostawcy) działającego w charakterze 

podatnika powoduje zastosowanie systemu VAT, a w ten sposób mechanizmu odliczenia. 

Art. 88 ust. 4 ustawy o VAT powinien być interpretowany w taki sposób, że prawo do 

odliczenia podatku przysługuje tylko podatnikom, którzy złożyli zgłoszenie rejestracyjne 

jako podatnicy VAT czynni. Natomiast w odniesieniu do zakupów dokonanych przed 

rejestracją podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia retrospektywnie, po 

dopełnieniu formalności rejestracyjnych, o ile oczywiście wykaże, że zakupy te były 

związane z jego działalnością opodatkowaną, czyli nie ma miejsca nadużycie prawa ze 

strony podatnika. 

W świetle tego stwierdzić należy, że art. 88 ust. 4 ustawy co do zasady, wyklucza prawo 

do odliczania podatku naliczonego podatnikowi niezarejestrowanemu jako podatnik VAT 

czynny, lecz gdy podatnik takiej rejestracji dokona, uzyskuje uprawnienie do odliczenia 

podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed momentem rejestracji, przy spełnieniu 

warunku określonego w art. 86 ust. 1 ustawy (patrz też punkt następny). 

Stwierdzeniu temu nie sprzeciwia się brak NIP tegoż podatnika na takich fakturach, 

gdyż z postanowień ustawy nie wynika, aby podatnik był pozbawiony prawa do odliczenia 

podatku naliczonego ze względu na brak na fakturze jego numeru NIP. Brak numeru NIP 

nie może stanowić ograniczenia zasady neutralności VAT, zwłaszcza, że po otrzymaniu 

przez podatnika numeru NIP, ma on możliwość uzupełnienia faktury poprzez wystawienie 

noty korygującej (por. Leksykon VAT, Tom 1, s. 898). 

Taką wykładnię art. 88 ust. 4 ustawy o VAT akceptuje orzecznictwo sądów 

administracyjnych. Na przykład NSA w wyroku z dnia 21 grudnia 2006 r. (sygn. akt I FSK 

378/06) uznał za prawidłową przyjętą przez WSA w Olsztynie (wyrok z dnia 5 stycznia 2006 

r. sygn. akt I Sa/Ol 445/05) wykładnię art. 88 ust. 4 ustawy o VAT uwzględniającą istotę 

podatku od towarów i usług, w myśl której prawo do obniżenia podatku należnego 

powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą że zakupy były związane z działalnością 

opodatkowaną a warunek rejestracji niezbędny jest wyłącznie do skorzystania przez 

podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego. Trzeba rozróżnić moment powstania 

prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Prawo do obniżenia podatku 

należnego powstaje zasadniczo w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał 

fakturę lub dokument celny. Jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji 

podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia i aby 

skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, podatnik musi usunąć – najpóźniej 

przed skorzystaniem z prawa – wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, 

która umożliwia identyfikowanie go jako podatnika. 

Podobnie wyrok NSA (z dnia 28 sierpnia 2014 r., I FSK 1005/13): Treść art. 88 ust. 4 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, 

poz. 1054, ze zm.) nie wskazuje, aby do nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego 



konieczne było posiadanie statusu podatnika zarejestrowanego w momencie otrzymania 

faktur z tytułu nabycia towarów i usług. Jednak status podatnika VAT czynnego 

zarejestrowanego konieczny jest w momencie wykazywania odliczenia. 

Z kolei ETS w wyroku z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie C-183/14 Radu Florin Salomie, 

Nicolae Vasile Oltean (Rumunia) orzekł, że Dyrektywa Rady 2006/112/WE sprzeciwia się, w 

okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym, przepisom krajowym, na mocy 

których prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej należnego lub 

zapłaconego od towarów lub usług wykorzystanych do celów transakcji podlegających 

opodatkowaniu odmówiono podatnikowi mającemu jednak zapłacić podatek, który 

powinien był on pobrać, wyłącznie z tego względu, że nie był on zarejestrowany do celów 

podatku od wartości dodanej przy dokonywaniu tych transakcji, i to do czasu gdy nie 

został on prawidłowo zarejestrowany do celów podatku od wartości dodanej i nie została 

złożona deklaracja w zakresie należnego podatku. 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny 

prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. 

Podstawowa zasada dotycząca możliwości odliczenia podatku naliczonego została 

sformułowana w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym 

przepisem – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania 

czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 

114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. 

odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z 

których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania 

czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku 

należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). 

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot 

podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i 

usług. 

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o 

której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku 

należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za 

następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. 

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały 

określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy. 

Zaznaczyć należy, że przepisy art. 87 ustawy, regulują sposób dokonania przez 

podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on 

nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te statuują możliwość otrzymania 



przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. 

Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie 

rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku 

należnego. Wynika to z generalnej zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 

1 ustawy. 

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod 

warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych oraz 

niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. 

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku 

należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako 

podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w 

art. 86 ust. 2 pkt 7. 

Natomiast w myśl art. 88 ust. 3a ustawy – nie stanowią podstawy do obniżenia podatku 

należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i 

dokumenty celne w przypadku gdy: 

1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi: 

a. wystawionymi przez podmiot nieistniejący, 

b. (uchylony), 

2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest 

zwolniona od podatku; 

3. (uchylony); 

4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne: 

a. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej 

tych czynności, 

b. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych 

pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, 

c. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 

i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności; 

5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi 

przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego; 

6. (uchylony); 

7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do 

czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na 

fakturze – w części dotyczącej tych czynności. 

Z powołanych przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 

o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie 

określone warunki: 

1. towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są 

wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od 

towarów i usług, 



2. podatnik posiada faktury dokumentujące czynności opodatkowane podatkiem 

od towarów i usług na terytorium Polski, na których została wskazana kwota 

podatku naliczonego, 

3. odliczenia dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i 

usług. 

Należy podkreślić, że prawo podatnika do odliczenia podatku zapłaconego w cenie przy 

nabyciu towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą jest jedną z 

fundamentalnych zasad konstrukcji podatku od towarów i usług. Podstawowa zasada 

wspólnego systemu VAT, jaką jest zasada neutralności podatku, jest rozumiana jako 

stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z 

równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. 

Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na neutralność 

tego podatku i mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej. 

Art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę 

dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa 

w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku 

od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej 

niebędącej podatnikiem. 

Przez sprzedaż – stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę 

towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz 

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. 

W myśl art. 2 pkt 31 ustawy – przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej 

lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi 

na jej podstawie. 

Faktury są dokumentami sformalizowanymi, potwierdzającymi rzeczywiste transakcje 

gospodarcze dokonywane przez podatnika. Prawidłowość materialnoprawna faktury 

zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w 

istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury należy 

rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a 

przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego. Faktura pełni szczególną rolę 

dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest 

prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury. 

Według art. 106e ust. 1 ustawy – faktura powinna zawierać: 

1. datę wystawienia; 

2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób 

jednoznaczny identyfikuje fakturę; 

3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich 

adresy; 

4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, 

z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a; 



5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany 

na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał 

on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b; 

6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub 

datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data 

jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; 

7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 

8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 

9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową 

netto); 

10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu 

wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej 

netto; 

11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, 

bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 

12. stawkę podatku; 

13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą 

poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 

14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty 

dotyczące poszczególnych stawek podatku; 

15. kwotę należności ogółem; 

16. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do 

których: 

a. obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 

21 ust. 1, lub 

b. w przepisach wydanych na podstawie art. 19a ust. 12 określono termin 

powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub 

części zapłaty 

– wyrazy „metoda kasowa”; 

17. w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 – wyraz 

„samofakturowanie”; 

18. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym 

do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym 

charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”; 

19. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku 

na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na 

podstawie art. 82 ust. 3 – wskazanie: 

a. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na 

podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, 

b. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką 

dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub 

c. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub 

świadczenie usług korzysta ze zwolnienia; 



20. w przypadku, o którym mowa w art. 106c – nazwę i adres organu 

egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w 

miejscu określonym dla podatnika – imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz 

jego adres; 

21. w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego 

przedstawiciela podatkowego – nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela 

podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on 

zidentyfikowany na potrzeby podatku; 

22. w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe 

środki transportu – datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku 

oraz: 

a. przebieg pojazdu – w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w 

art. 2 pkt 10 lit. a, 

b. liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu – w 

przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, 

oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c; 

23. w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o 

którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej 

transakcji trójstronnej (procedurze uproszczonej) – dane określone w art. 136; 

24. w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3: 

a. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby 

podatku, poprzedzony kodem PL, 

b. numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest 

zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym 

państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na 

potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa 

członkowskiego. 

 

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy – w przypadku gdy po wystawieniu faktury: 

1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1, 

2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, 

3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, 

4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b 

ust. 1 pkt 4, 

5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku 

lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury 

 podatnik wystawia fakturę korygującą. 

Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy – faktura korygująca powinna zawierać: 

1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”; 

2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 

3. dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca: 



a. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, 

b. nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą; 

4. przyczynę korekty; 

5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku 

należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę 

korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych 

stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; 

6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych 

pozycji. 

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że faktury korygujące są specyficznym 

rodzajem faktur. Istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych. Faktury 

korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wartości sprzedaży w 

danym okresie rozliczeniowym. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury 

pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktura korygująca w systemie VAT 

ma zatem taką samą wartość dowodową jak faktura wystawiona pierwotnie. 

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca, Nabywca) będąc 

czynnym podatnikiem VAT nabywa od spółki holenderskiej (dalej: Dostawca, Kontrahent) 

towary (skarpetki), które wykorzystuje w prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej jako towar handlowy. Towary są produkowane przez Dostawcę na terenie 

Polski w zakładzie prowadzonym przez Spółkę córkę zarejestrowaną w Polsce. Towary są 

dostarczane Wnioskodawcy bezpośrednio z fabryki zlokalizowanej w Polsce. 

Dostawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w Holandii oraz od 

października 2018 r. w Polsce. 

W związku z otrzymaną informacją, iż począwszy od 2014 r. Dostawca powinien 

wystawiać faktury z polskim numerem NIP i stawką VAT w wysokości 23%, Dostawca 

zaproponował aby skorygować w 2019 r. (poprzez wystawienie faktur korygujących) 

faktury wystawione dla Wnioskodawcy w latach 2014-2018 zmieniając stawkę z 0% na 

23%. 

Wnioskodawca poddał pod wątpliwość prawo do odliczenia podatku naliczonego 

wynikającego z tak wystawionych faktur korygujących. 

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że prawo do odliczenia podatku naliczonego 

wynika z konstrukcji podatku VAT i stanowi fundamentalne prawo podatnika. 

Zgodnie z cytowanym art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są 

wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym 

mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 

124. 

Kwotę podatku naliczonego w przypadku transakcji krajowych stanowi, w myśl ust. 2 

pkt 1 cytowanego przepisu, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez 



podatnika z tytułu nabycia towarów i usług bądź dokonania całości lub części zapłaty 

przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. 

Analiza powołanych powyżej przepisów w zakresie prawa do odliczenia (w 

szczególności art. 86 ust. 1 ustawy) prowadzi do wniosku, że przesłanki pozytywne 

warunkujące skorzystanie z tego prawa zostały spełnione w tym konkretnym przypadku, 

bowiem jak wskazano w opisie sprawy, Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku 

VAT, a nabyte towary stanowią dla niego towar handlowy, są więc wykorzystywane do 

wykonywania czynności opodatkowanych. 

Ponadto, w tej konkretnej sytuacji nie zachodzą również negatywne przesłanki 

odliczenia podatku VAT wynikające z art. 88 ustawy. W szczególności, nie znajdzie 

zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do 

obniżenia podatku należnego faktury, w których została wykazana kwota podatku w 

stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na 

fakturze. Jak wynika bowiem z opisu sprawy po stronie Dostawcy istniał, na terytorium 

kraju, obowiązek rozliczenia podatku należnego z tytułu dostaw towarów na rzecz 

Wnioskodawcy. Wobec tego podatek należny powinien zostać wskazany na fakturach, 

wystawionych zgodnie z polskim porządkiem prawnym przez Dostawcę. 

Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej wystawionej faktury korygującej jako 

dokumentu uprawniającego do odliczenia podatku naliczonego należy wskazać, że 

zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej 

lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi 

na jej podstawie. Należy jednocześnie zaznaczyć, że o tym co jest fakturą, a co nią nie jest 

decyduje treść dokumentu, a mianowicie to, czy dokument ten zawiera elementy 

określone w art. 106e ustawy. Jeżeli zatem w związku z wystawieniem przez Dostawcę 

faktury korygującej z polskim numerem NIP i stawką VAT 23% Wnioskodawca będzie 

dysponować dokumentem, który będzie zawierał elementy określone ww. przepisem art. 

106e ustawy, to nie można odmówić mu prawa do odliczenia podatku naliczonego. 

Zatem jeśli Wnioskodawca zachowa się zgodnie z sugestią Dostawcy, tj. przyjmie 

faktury korygujące i zapłaci Dostawcy wynikającą z nich różnicę, to będzie miał prawo do 

odliczenia podatku VAT naliczonego. 

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. 

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy 

rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie 

z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W 

związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we 

wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. 

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu 

prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 



Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli 

stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej 

stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: 

1. z zastosowaniem art. 119a; 

2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści. 

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach 

wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki 

interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji 

podatkowej). 

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 

października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje 

intertemporalne. 

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów 

prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, 

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 

§ 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch 

egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. 

Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej 

Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP 

(art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu 

rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. 

ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu 

elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). 

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów 

prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę 

wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia 

przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do 

zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami 

skargi oraz powołaną podstawą prawną. 

 


