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W dniu 26 stycznia 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(ETS) wydał wyrok w sprawie dopuszczalności uzależnienia prawa do 

obniżenia podatku należnego VAT od posiadania potwierdzenia odbioru 

faktury korygującej. 

 

ETS stanął na stanowisku, że obowiązujący w Polsce wymóg polegający na 

uzależnieniu prawa do obniżenia podstawy opodatkowania VAT wynikającej  

z pierwotnej faktury od posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania 

faktury korygującej przez nabywcę jest zgodny z prawem wspólnotowym,  

tj. z zasadą proporcjonalności i neutralności wynikającą z Dyrektywy Rady 

2006/112/WE. Sąd w wydanym orzeczeniu podkeślił jednak, że jeżeli 

uzyskanie przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej  

w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to 

podatnikowi nie można odmówić prawa do wykazania przy użyciu innych 

środków, że: 

 dochował on należytej staranności celem upewnienia się, że nabywca 

jest w posiadaniu faktury korygującej, 

 dana transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach 

określonych w tej korekcie.  

  

Powyższe orzeczenie jest niezwykle istotne, szczególnie dla podatników 

wystawiających znaczną liczbę faktur korygujących związanych z udzielaniem 

rabatów, ze zwrotami towarów, czy też w przypadku pomyłek. Wynika z niego, 

że co prawda wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej 

jest zgodny z prawem wspólnotowym, ale nie może on w praktyce 

uniemożliwiać realizacji prawa do obniżenia obrotu, a podatnik może wykazać 

fakt dostarczenia nabywcy faktury korygującej i zmniejszenie obrotu za 

pomocą innych środków, np. w formie kopii faktury korygującej wraz z pismem 

przypominającym nabywcy o konieczności wysłania potwierdzenia odbioru 

korekty oraz dowodami zapłaty lub dokumentami księgowymi,  

z których wynika kwota rzeczywiście zapłacona z tytułu korygowanej 

transakcji. 

 

Gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji  

w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt. 

*  * * 

Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Państwa pomocna. Informacje te nie stanowią opinii 

prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt. 
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