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WSTĘP
Przedsiębiorcy nieustannie poddani są presji wolnego rynku. Przejawia się to w szczególności dostosowywaniem cen do działań konkurencji
(np. przez udzielanie rabatów), reagowaniem na wielkość popytu czy też
uwzględnianiem zasad rękojmi i gwarancji. To z kolei wpływa na wysokość
deklarowanych przez nich przychodów i kosztów podatkowych, niejednokrotnie wymuszając ich korektę.
W ciągu ostatnich lat wykształciła się dyskusyjna i uciążliwa praktyka
władz skarbowych nakładająca na podatników obowiązek wstecznego rozpoznawania wszelkiego rodzaju korekt przychodów i kosztów podatkowych. Dotyczyło to zarówno korekt wynikających z popełnionych błędów,
jak i okoliczności wynikłych już po dokonanej transakcji. Zasadność takiej
praktyki potwierdziło także orzecznictwo sądowe, co ostatecznie zmusiło
podatników do uwzględnienia wstecznej korekty w swoich rozliczeniach
podatkowych.
Bez względu na słuszność takiej interpretacji, z którą można się zgadzać lub nie, przyczyną zaistniałych problemów był brak odpowiednich
przepisów regulujących tę kwestię. Prowadziło to do niepożądanej sytuacji,
w której podatnicy są zmuszeni na bieżąco dostosowywać się do zmiennej,
niekiedy bardzo profiskalnej, interpretacji prawa. Od dnia 1 stycznia 2016 r.
ta sytuacja ulegnie zmianie i to na lepsze. Ustawodawca, uwzględniając
dorobek orzeczniczy, który przewidywał w pewnych sytuacjach możliwość
korekty w bieżącym okresie rozliczeniowym, wprowadza regulacje określające zasady takiej korekty. Obowiązek wstecznej korekty przychodów
i kosztów będzie dotyczył jedynie sytuacji zaistnienia błędu lub pomyłki,
w pozostałych przypadkach korekty będą dokonywane na bieżąco. Zmianę
należy ocenić jednoznacznie pozytywnie co najmniej z dwu powodów, po
pierwsze, w miejsce wykładni organów podatkowych zostaną wprowadzone
dosyć klarowane regulacje, po drugie, ich treść wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, ograniczając do minimum sytuacje, w których
będą oni zmuszeni do korekty przeszłych rozliczeń.
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Ale to niejedyne zmiany, jakie czekają od nowego roku na podatników w zakresie korekty kosztów. Przypomnijmy, że na fali liberalizacji
przepisów podatkowych mającej na celu łatwiejsze, tańsze i sprawniejsze prowadzenie działalności gospodarczej z dniem 1 stycznia 2013 r.
wprowadzono przepisy o obowiązkowej korekcie kosztów dokonywanej
w przypadku niezapłaconych zobowiązań lub zobowiązań o znacznie wydłużonym okresie płatności. W założeniu korekta miała przyczynić się do
likwidacji tzw. zatorów płatniczych, w szczególności bronić małych i średnich przedsiębiorców przed – często wymuszanym przez dużych (głównie
właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych) – kredytem kupieckim,
objawiającym się skrajnie wydłużonym terminem płatności za dostarczane
towary i świadczone usługi. Intencja zmian była słuszna, niestety, całkowicie zawiodła koncepcja. Jej wadliwa konstrukcja zrównała nieuczciwych
przedsiębiorców z tymi, którzy np. z uwagi na specyfikę branży z zasady
korzystali z wydłużonych terminów płatności (np. branża budowlana). Co
więcej, wprowadzenie omawianej korekty skutkowało niemal dyskryminacyjnym traktowaniem niektórych form płatności i obrotu, jak chociażby
płatności ratalnych czy instytucji leasingu finansowego.
Ustawodawca, świadomy powszechnej krytyki tych przepisów, chyłkiem się z nich wycofuje. O skali bubla prawnego, jakim niewątpliwie są te
regulacje, niech świadczą wnioski płynące wprost z uzasadnienia projektu
nowelizacji, który z dniem 1 stycznia 2016 r. uchyla przedmiotowe przepisy. Jak czytamy w uzasadnieniu, celem nowelizacji jest „wyeliminowanie
tych regulacji, które w praktyce powodują wiele uciążliwych obowiązków
dla podatników, nie przynosząc w zamian oczekiwanych efektów”. Co
więcej, omawiane regulacje „które w założeniu miały pomóc najmniejszym i najsłabszym podmiotom na rynku, de facto im zaszkodziły”. Nic
dodać, nic ująć. Jedynym pocieszeniem jest to, że tym razem naprawa
błędu zajęła ustawodawcy jedynie 3 lata. Lepiej późno niż wcale.
Łukasz Postrzech

Część I

KOMENTARZ

Tomasz Krywan

Rozdział 1

OGRANICZENIA W KOREKCIE KOSZTÓW
PODATKOWYCH ORAZ PRZYCHODU
– ZMIANY W PIT I CIT
Obecnie w ustawach o podatku dochodowym nie ma przepisów określających zasad korygowania przychodów, stąd od wielu
lat budzi to wiele wątpliwości. Ustawodawca zdecydował się więc
uregulować te kwestie i od dnia 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie
przepisy określające zasady korygowania przychodów i kosztów
podatkowych. Ale uwaga, taka możliwość pojawi się tylko, jeżeli
konieczność korekty nie będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. W pozostałych przypadkach, tak
jak dotychczas, pozostaje korekta wsteczna.

1. Korekta przychodów – zasady obowiązujące
do końca 2015 r.
Zasady, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r., zostały
wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania
sporów (Dz. U. poz. 1595) – dalej ustawa nowelizująca. Zanim jednak
przejdziemy do ich omówienia, przypomnijmy jak jest obecnie.
Otóż w ustawach o podatku dochodowym nie ma przepisów określających zasady korygowania przychodów. Przyjmuje się w związku z tym,
że przychody korygowane powinny być wstecznie, tj. poprzez zmniejszenie
lub zwiększenie przychodów w okresie rozliczeniowym ich powstania.
Dotyczy to również sytuacji, gdy korekta przychodów nie jest spowodowana błędem lub pomyłką, np. w przypadkach gdy korekta przychodów
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jest konsekwencją przyjęcia zwrotu towarów (zob. przykładowo wyrok
NSA z dnia 26 czerwca 2012 r., II FSK 2422/10, czy wyrok NSA z dnia
25 kwietnia 2014 r., II FSK 4/13) czy udzielenia rabatu (zob. przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2012 r., ILPB3/423-91/12-2/MS, czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 lipca 2013 r.,
IBPBI/1/415-456/13/SK).
Taka praktyka jest dla podatników dużą uciążliwością, gdyż w przypadku korekty przychodów osiągniętych w poprzednich latach podatkowych wymaga korekty złożonych za te lata zeznań podatkowych. Co więcej, w przypadku zwiększania przychodów konsekwencją takiej praktyki
było powstawanie u podatników zaległości podatkowych.

2. Korekta przychodów – zasady obowiązujące
od początku 2016 r.
W celu częściowej zmiany takiego stanu rzeczy od dnia 1 stycznia
2016 r. w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) –
dalej u.p.d.o.f. – oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851
z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p. – dodany zostanie przepis stanowiący, że
jeżeli korekta przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym
lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie
lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym,
w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku
faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty (zob. art. 14
ust. 1m u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 3j u.p.d.o.p.). Przepis ten będzie miał
także zastosowanie do osób fizycznych osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowane w formie ryczałtu (opodatkowaniu
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody
osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których
mowa w art. 14 u.p.d.o.f. – zob. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 144, poz. 930
z późn. zm. – dalej u.z.p.d.).

Rozdział 1. Ograniczenia w korekcie kosztów podatkowych...
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Tak będzie

Korekty przychodów rozlicza- Korekty przychodów będą rozliczane:
ne są zawsze wstecznie, tj. po- 1) wstecznie – w zakresie, w jakim korekta będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą
przez zmniejszenie lub zwiękomyłką,
szenie przychodów okresu roz2) na bieżąco (w okresie rozliczeniowym, w którym
liczeniowego ich powstania.
została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający
przyczyny korekty) – w zakresie, w jakim korekta nie
będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną
oczywistą omyłką.
Przykład 1
Załóżmy, że w maju 2016 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przyjmie zwrot towaru sprzedanego w październiku 2015 r. i wystawi fakturę korygującą dokumentującą ten zwrot. W świetle obowiązujących do końca 2015 r. przepisów
konsekwencją takiego zwrotu jest konieczność skorygowania przychodu osiągniętego
w październiku 2015 r., a w efekcie korekty zeznania PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 złożonego za 2015 r. Natomiast od dnia 1 stycznia 2016 r. konsekwencją takiego zwrotu
będzie konieczność zmniejszenia przychodu maja 2016 r. (należy bowiem zauważyć,
że nowe przepisy będą miały zastosowanie także do korekty przychodów osiągniętych
przed dniem 1 stycznia 2016 r. – zob. art. 11 ustawy nowelizującej).

Szczególna sytuacja wystąpi, jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym będzie miało nastąpić zmniejszenie przychodów, podatnik nie osiągnie przychodu lub osiągnie przychody niższe od kwoty zmniejszenia.
Wówczas, co do zasady, podatnicy będą obowiązani zwiększyć koszty
uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody (zob. art. 14 ust. 1n u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 3k u.p.d.o.p.). Wyjątek
będzie dotyczyć osób fizycznych osiągających przychody z działalności
gospodarczej opodatkowane w formie ryczałtu – takie osoby zmniejszeń
przychodów obowiązane będą dokonywać w kolejnych okresach rozliczeniowych (zob. dodawany z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 6 ust. 1d u.z.p.d.).
Przykład 2
Wróćmy do poprzedniego przykładu i załóżmy, że w maju 2016 r. – ze względu na
zawieszenie działalności gospodarczej – osoba, o której mowa, nie uzyska przychodu. Wówczas będzie ona obowiązana do zaliczenia kwoty zmniejszenia przychodu do
kosztów uzyskania przychodów (jeżeli korzysta z opodatkowania na zasadach ogólnych
według skali podatkowej lub w formie podatku liniowego) lub zmniejszenia przychodów w kolejnych okresach rozliczeniowych (jeżeli korzysta z opodatkowania w formie
ryczałtu ewidencjonowanego). To drugie rozwiązanie będzie zapewne możliwe dopiero
po wznowieniu działalności gospodarczej przez tę osobę.

