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`Rzeszów, 2 stycznia 2019 r.

Komunikat nr 1/2019
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”

w sprawie korekty VAT w ramach ulgi na złe długi już po 90 dniach 
 od 01 stycznia 2019 r.

                   Informuję, że ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z
2018 r., poz. 2244) wprowadzono zmiany polegające m.in. na skróceniu terminu ze 150 dni do 90
dni umożliwiającego  wierzycielowi  zastosowanie  ulgi  na  złe  długi  (analogicznie  wprowadzono
zmiany w zakresie obowiązku korekty VAT naliczonego po stronie dłużnika).
Zgodnie  ze  zmienionym art.  89a  ust.  1  ustawy o  VAT,  obowiązującym od 1  stycznia  2019 r.,
nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność
nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu
jej  płatności  określonego  w  umowie  lub  na  fakturze.  W związku  z  powyższym  w przypadku
niezapłaconych wierzytelności podatek należny będzie można skorygować już po upływie 90 dni.
W przypadku posiadania takich wierzytelności i zamiaru skorzystania z korekty  podatku należnego
proszę o powiadomienie w formie pisemnej pracownika biura. Po ewentualnej korekcie podatku
należnego (in  minus)  należy  pamiętać,  że  po otrzymaniu  zapłaty  należy  ponownie  zawiadomić
pracownika biura rachunkowego, gdyż wówczas zaistnieje konieczność ponownego zadeklarowania
podatku należnego.  
Podobnie  wprowadzono  zmiany  do  art.  89b  ust.  1-2  ustawy  o  VAT.  tj.  skrócono  termin
obowiązkowego złożenia korekty po stronie dłużników. Zgodnie ze zmienionymi ww. przepisami
w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów
lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności
określonego  w umowie  lub  na  fakturze,  dłużnik  jest  obowiązany  do korekty  odliczonej  kwoty
podatku wynikającej  z tej  faktury,  w rozliczeniu za okres,  w którym upłynął  90 dzień od dnia
upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.
Wobec  powyższego  proszę,  aby  w  każdym  miesiącu  składając  dokumenty  do  zaksięgowania
poinformował(a)  Pan(i)  o  przypadkach  nieuregulowania  zobowiązania  wynikającego  z  faktury
dokumentującej nabycie towarów lub usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu
terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze w celu dokonania korekty odliczonej
kwoty podatku wynikającej z tej faktury. Brak takiej informacji będzie uznawany, że nie ma Pan(i)
żadnych zobowiązań skutkujących korektą podatku naliczonego.
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