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PŁACE

Gdy klient skorzysta ze skonta, trzeba
wystawić fakturę korygującą
W świetle obowiązujących od początku tego roku przepisów ustawy VAT
nie można uwzględniać skonta w podstawie opodatkowania wystawianej
faktury. Dopiero bowiem z chwilą zrealizowania skonta przez kontrahenta
staje się ono prawnie skuteczne, i tym
samym wpływa na podstawę opodatkowania. W konsekwencji – należy
wówczas wystawić fakturę korygującą
in minus, do faktury wcześniej wystawionej na rzecz danego klienta.
Skonto, czyli rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty ma charakter warunkowy.
Jest on przyznawany pod warunkiem
zawieszającym: dopiero z chwilą ziszczenia się warunku, np. w razie wcześniejszej zapłaty, jest rabat. Jeśli zaś
warunek ziszcza się już po dostawie,
to wówczas rabat jest przyznawany
po dokonaniu transakcji. Nie może on
więc być uwzględniony w momencie
wystawienia faktury. Wówczas bowiem
jeszcze nie wiadomo, czy rabat ten

faktycznie zostanie przyznany, czy też
nie. Powyższe znajduje potwierdzenie w przepisach obowiązujących od
początku 2014 r., a konkretnie w treści art. 106j ust. 1 pkt 1 ustawy, który
stanowi, że jeśli po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie
rabatu (o którym mowa w art. 29 ust. 7
pkt 1 ustawy, czyli skonta), to podatnik
jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą.
Dopiero więc z chwilą skorzystania ze
skonta istnieje podstawa prawna do
uznania tego rodzaju rabatu za prawnie
skuteczny. Zatem z chwilą ziszczenia się
tego warunku (tzn. skorzystania ze skonta przez nabywcę) wpływa to na podstawę opodatkowania, w związku z czym
należy wystawić fakturę korygującą, co
potwierdza art. 106j ust. 1 ustawy.
Por. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja
2014 r.; ILPP2/443-210/14-2/Akr.
Stefan Woliński
specjalista ds. podatków

Wartość nominalna
przychodem z akcji

Wierzyciel wyśle SMS
lub e-mail do dłużnika

Przychodem z akcji w spółce kapitałowej, objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, jest
ich nominalna wartość rozumiana dosłownie – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Sformułowana w przepisie art. 12
ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT norma prawna
ma węższy zakres zastosowania niż można by wnosić z dosłownego brzmienia
przepisu, gdyż odesłanie dotyczące ustalania wartości rynkowej objętych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian
za wkład niepieniężny nie znajduje tu zastosowania. Więcej strona 3

Nowe przepisy wykonawcze do ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym przynoszą ułatwienia dla wierzycieli oraz
zmieniają zasady sprzedaży zajętych ruchomości. Minister finansów wydał dwa
nowe rozporządzenia, uchylające jeden
poprzedzający je akt prawny tej samej
rangi z 2001 roku. Większość przepisów
regulujących stosunki wierzyciel – dłużnik już weszła w życie, ale normy dotyczące tytułów wykonawczych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego albo
z użyciem środków komunikacji elektronicznej zaczną obowiązywać od 7 listopada 2014 r. 
Więcej strony 6–7
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