
Obliczanie korekt VAT w Sz@rk FK wg nowych zasad obowiązujących od 01.01.2013 

 

1. Wstęp 

Od roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt VAT 

do niezapłaconych zobowiązań (zakupów) oraz opcjonalnych (nieobowiązkowych) korekt VAT do 

niezapłaconych wierzytelności (sprzedaż).  

Szczegółowe zasady naliczania korekt VAT są dostępne na stronach MF, poniżej ujęte zostały 

tylko najważniejsze zasady. Jednocześnie przypominamy, że niezapłacone faktury zakupowe (czyli  

zakupy) opisywane są w programach Sz@rk jako niezapłacone zobowiązania, natomiast niezapłacone 

przez dłużników faktury które zostały przez nas wystawione (czyli nasza sprzedaż) to niezapłacone 

wierzytelności. Innym terminem określającym wierzytelność, który można spotkać w naszym 

oprogramowaniu to należność. 

Poniżej najważniejsze zasady korygowania naliczonego/odliczonego VAT. 

 Ostateczny termin zapłaty za zobowiązanie lub wierzytelność od której naliczono lub odliczono 

podatek VAT, upływa po 150 dniach od terminu płatności ustalonego na fakturze. W systemie 

Sz@rk FK  termin ten jest opisany jako „data wymagalności zapłaty”. 

 Jeśli data wymagalności zapłaty upływa przed 01.01.2013 stosujemy stare zasady korygowania 

VAT. 

 Jeśli zobowiązanie lub wierzytelność zostało częściowo uregulowane (zapłacone) przed 

wymaganym terminem zapłaty, korekta VAT powinna być wyliczona proporcjonalnie w 

odniesieniu do niezapłaconej części. 

 Jeśli po wystawieniu korekty VAT, zobowiązanie lub wierzytelność zostanie zapłacona  

w późniejszym czasie (częściowo lub całkowicie),  podatnik powinien ponownie odliczyć lub 

naliczyć zapłaconą część podatku VAT – czyli zarejestrować tzw. korektę zwrotną. 

Dalsze zasady różnią się w zależności czy korekta dotyczy zobowiązań czy wierzytelności: 

Niezapłacone zobowiązania (zakupy):  

 Jeśli w wyznaczonym terminie zobowiązanie nie zostanie uregulowane, konieczne jest wykonanie 

korekty VAT. Dla niezapłaconych zobowiązań korekta jest obowiązkowa.   

Niezapłacone wierzytelności (sprzedaż):   

 Jeśli w wyznaczonym  terminie wierzytelność nie została uregulowana (stanowiąc tzw. złe długi), 

możliwe jest wykonanie korekty VAT – czyli odliczenie odprowadzonego VAT po spełnieniu 

dodatkowych warunków. Wykonanie tej korekty nie jest obowiązkowe, ale warto z niego 

skorzystać, bo dzięki niemu można odzyskać kwotę VAT za niezapłaconą fakturę. 

 Przed wykonaniem korekty VAT do niezapłaconej wierzytelności, konieczne jest upewnienie się 

czy dłużnik (podmiot który nam nie zapłacił) jest nadal czynnym płatnikiem VAT, tzn. nie jest w 

stanie upadłości lub likwidacji. Jeśli dłużnik w przeddzień złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,  

nadal pozostaje czynnym płatnikiem VAT można wykonać korektę. 



 Wierzytelność nie została zbyta albo uregulowana w żadnej formie. 

 

Wymienione powyżej wymagania zostały w systemie Sz@rk zrealizowane w sposób 

maksymalnie zautomatyzowany, tak aby zdjąć z użytkowników konieczność ręcznego monitorowania 

terminów zapłaty i wyliczania tych korekt. 

 

Nowe funkcje realizujące wymagania dotyczące korekt kosztów i VAT zostały zgrupowane w 

podmenu „Korekty”.  

 

Rysunek 1. Nowe menu dotyczące korekt kosztów i VAT 

 

 

2. Obliczanie stanu rozliczenia dokumentu VAT w Sz@rk FK 

System Sz@rk FK nie prowadzi bezpośredniego rozliczenia zapisów z rejestrów VAT, 

zarejestrowane w ewidencji VAT faktury są „podpięte” do dokumentów księgowych. Aby ustalić czy  

dany dokument VAT (faktury lub paragon) został zapłacony, system Sz@rk szuka w dokumencie 

księgowym powiązanym z zapisem VAT, odpowiedniej pozycji rozrachunkowej z którą związane jest 

rozliczenie tej faktury. 

Typowy dekret zawierający księgowanie wydatku związanego z fakturą VAT został 

przedstawiony na rys. 2.  Pozycja nr 2 (na rys 2.) zawiera dekret na podstawie którego można określić 

czy faktura VAT „ZA 001/13” została zapłacona. Dopasowanie odpowiedniej pozycji odbywa się w 

następujący sposób: 

 Szukana jest pozycja z kontem rozrachunkowym (analitycznym) z grupy „2” po stronie Wn dla 

sprzedaży lub po stronie Ma dla zakupów. Konto grupy „2” musi być rozrachunkowe (typ=6). 

 Kwota dopasowanej pozycji musi być zgodna z kwotą brutto podaną w zapisie VAT (patrz rys. 3) 

 Kontrahent podany w zapisie VAT musi się zgadzać z kontrahentem z dopasowanej pozycji. 

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione (tak jak przykładzie z rys 2 i 3)  system Sz@rk FK 

będzie mógł wyznaczyć aktualne salda dla poszczególnych dokumentów VAT, sprawdzając stan 

rozrachunków kont rozliczeniowych z grupy „2” na których zaksięgowano te dokumenty.  
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Poniżej rysunki prezentujące typowe zaksięgowanie wydatku związanego z fakturą VAT. 

 

Rysunek 2. Okno z dekretami dokumentu związanego z zapisem faktury VAT  (naciśnięto przycisk „Dokument”) 

 

 

Rysunek 3. Widok (edycja) dokumentu VAT – skojarzonego z dokumentem księgowym z rys. 2 
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Rysunek 4. Widok dekretu dopasowanego jako rozliczenie  faktury VAT „ZA 001/13” z dokumentu na rys. 2  

 

Jeżeli w dokumencie księgowym skojarzonym z daną fakturą VAT system znajdzie więcej niż 

jedno konto rozrachunkowe z grupy „2”, dla tego samego kontrahenta i ze zgodną kwotą brutto 

dokumentu VAT - to system nie będzie w stanie określić który rozrachunek (z którego dekretu) 

dotyczy faktury VAT i wykaże brak dopasowania. 

Jeśli dla danej faktury VAT nie można dopasować jednoznacznie odpowiedniego rozrachunku, 

to system nie będzie w stanie określić jego aktualnego salda i nie będzie uwzględniał takiego 

dokumentu podczas automatycznego wyszukiwania dla korekt VAT.  Może to skutkować 

pominięciem wykonania obowiązkowej korekty. Aby tego uniknąć, w ewidencji VAT wprowadzono 

dodatkowe kolumny umożliwiające szybkie zorientowanie się czy dla widocznych dokumentów VAT 

będzie możliwe automatyczne dopasowanie rozrachunków, oraz jaki jest stan rozliczenia danej 

faktury VAT (w przypadku dopasowania rozrachunku). 

Na rysunku poniżej widać dwie pozycje, pierwsza pozycja jest oznaczona niebieskim 

kwadratem w sekcji „Rozliczenia” który oznacza że dopasowano rozrachunek do tej faktury VAT i stan 

tego rozrachunku wskazuje że faktura jest już częściowo rozliczona (w 30%). 

Druga pozycja jest oznaczona żółtym pytajnikiem, który oznacza że z różnych powodów 

automatyczne dopasowanie rozrachunku nie powiodło się (w tym konkretnym przypadku dokument 

księgowy jest pusty, wprowadzono tylko zapis VAT).  W takich sytuacjach należy ręcznie monitorować 

czy taka pozycja została zapłacona. Gdyby się okazało że taki dokument nie został zapłacony w 

wymaganym terminie 150 dni, to korektę VAT dla niego należy wykonać ręcznie w Rejestrze korekt 

VAT (opis w dalszej części tego dokumentu – w punkcie 11).   

zrzuty/blog130424_4.PNG


 

Rysunek 5. Ewidencja VAT – zakupy, wraz z przykładowymi fakturami. 

 Powyżej, w sekcji „Rozliczenia” pokazywany jest również status zgodności terminu zapłaty 

wprowadzonego w dekrecie rozrachunkowym na koncie z grupy „2” (patrz rys. 4) a terminem zapłaty 

podanym w dokumencie (fakturze) VAT na rys. 3.  W przypadku wykrycia niezgodności ujawnia się 

ikona (żółty pytajnik) wskazująca na rozbieżność.  Przedstawiono to na poniższym rysunku.  

Obok ikon wskazujących statusy dopasowania i zgodności, wprowadzono dodatkowy opis (normalnie 

ukryty) który można ujawnić rozszerzając kolumnę. 

 

Rysunek 6. Dodatkowe informacje które można ujawnić po rozszerzeniu kolumn „Info …” w sekcji „Rozliczenia” 

 

 

3. Rejestry VAT – sprawdzanie rozliczeń dot. zarejestrowanych dokumentów VAT 

Do wyszukiwania i wyliczania korekt VAT, system Sz@rk FK używa sald z rozrachunków 

skojarzonych z dokumentami VAT jak to zostało opisane w poprzednim punkcie. Podczas 

wyszukiwania korekt VAT na dany miesiąc księgowy, obliczany jest aktualny stan salda danego 

dokumentu VAT na dzień korekty i na podstawie tego salda system wylicza oraz proponuje do 

zarejestrowania ewentualne korekty VAT.  

Dalsze wyjaśnienia oparte będą na przykładzie z rys 2 i 3  w których poz. nr 2 zawiera dekret 

dopasowany jako rozliczenie faktury VAT „ZA 001/13”.  

Rys. 7. przedstawia rozliczenie przykładowej faktury VAT „ZA 001/13” która została częściowo 

uregulowana w dniu 10.01.2013 kwotą 194,80 zł.  Kwota ta stanowi 30% całości zobowiązania, zatem 

do spłaty pozostało jeszcze 70% kwoty wydatku.   
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Rysunek 7. Historia rozliczeń rozrachunku utworzonego do wydatku -  faktury „ZA 001/13”   (poz. nr 2. na rys.4) 

  

Ponieważ niezapłacony wydatek ma ustalony termin płatności 7 dni od daty wystawienia w 

dn. 01.01.2013, to jego „termin wymagalności zapłaty” dla korekt VAT upływa 07.06.2013. Oznacza 

to że jeśli wydatek nie zostanie całkowicie zapłacony (rozliczony w rozrachunkach) zostanie on 

wykazany do korekty w czerwcu 2013. Przy czym korekta VAT będzie uwzględniała częściową spłatę 

tego zobowiązania. 

W ewidencji VAT (zakupów, sprzedaży, itd.) wprowadzono kolejne udogodnienie, 

pozwalające na szybkie dopasowanie właściwej pozycji do rozliczenia. Funkcję „Rozliczenia”  

uruchamia okno rozrachunków ręcznych po automatycznym otwarciu konta rozliczeniowego z 

którym skojarzony jest bieżący dokument VAT. Przedstawia to poniższy rysunek. 

 

Rysunek 8. Bezpośrednie wejście do rozliczeń konta  rozrachunkowego związanego z bieżącym dokumentem VAT 
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Natychmiast po otwarciu powyższego okna z rozrachunkami, kursor automatycznie ustawi się 

na właściwej pozycji po stronie Wn lub Ma ułatwiając ew. wzajemne rozliczenie z odpowiednią 

pozycją po drugiej stronie. Przeciwstawną pozycję można łatwo dopasować używając skrótu 

klawiaturowego (Ctrl + strzałka w prawo/lewo) albo przycisku oznaczonego na żółto (obok przycisku 

„Rozlicz”).  Nowa funkcja parująca zgodne rozrachunki po przeciwstawnych stronach, jest  

szczególnie użyteczna, jeśli na danym koncie jest dużo nierozliczonych zapisów.  

 

 

4. Wyszukiwanie korekt VAT do zarejestrowania 

Do szybkiego sprawdzenia czy w danym miesiącu księgowym należy zarejestrować nowe 

korekty VAT lub kosztów można użyć funkcji z menu głównego (patrz rys 1.): 

„Korekty  ->  Sprawdzenie konieczności wykonywania korekt” 

Po uruchomieniu funkcji, pojawi się poniższa „wyszukiwarka korekt”: 

 

Rysunek 9. Kreator sprawdzający konieczność  wykonania korekt na dany miesiąc 

Po wybraniu właściwego miesiąca, oraz kliknięciu przycisku „Dalej” system wyszuka 

nierozliczone faktury VAT do których należy wykonać korekty VAT.  W powyższym przykładzie 

podano miesiąc czerwiec 2013 ponieważ przykładowe dokumenty VAT zostały wystawione w styczniu 

2013, a ich termin wymagalności zapłaty minie w czerwcu 2013 (150 dni od terminu płatności). 
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Jeśli system znajdzie nowe korekty do zarejestrowania, można uzyskać do nich wgląd poprzez 

użycie przycisku „Pokaż”.  Prezentuje to poniższy rysunek. 

 

Rysunek 10. Lista wyszukanych korekt VAT do zarejestrowania w czerwcu. 

Na powyższym rysunku widać znalezione, niektóre częściowo uregulowane zakupowe faktury 

VAT do których należy zarejestrować korekty. Uwaga, w przypadku faktur zakupowych korekta jest 

obowiązkowa.   

W przypadku faktur sprzedażowych ew. korekty VAT są opcjonalne, można z nich skorzystać 

po spełnieniu dodatkowych wymagań. Oprócz podstawowego wymogu, tj. upływu 150 dni od 

terminu płatności, przed wykonaniem korekty podatnik ma obowiązek upewnić się że dłużnik 

zalegający z zapłatą za wystawioną przez nas fakturę nadal pozostaje czynnym płatnikiem VAT (tzn. 

nie jest w stanie upadłości lub likwidacji).   

Dopiero po upewnieniu się, że dłużnik jest czynnym płatnikiem VAT (wg przepisów 

sprawdzenie należy przeprowadzić w przeddzień złożenia deklaracji VAT), można uwzględnić korektę 

w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.   

Z powodów opisanych powyżej Sz@rk FK nie może automatycznie zaproponować korekty 

VAT od niezapłaconej wierzytelności, jeśli w danych kontrahenta nie zaznaczono, że jest on czynnym 

płatnikiem VAT i podano odpowiedniej daty weryfikacji, umożliwiającej automatyczne wprowadzanie 

korekty. W zamian system Sz@rk informuje, że znalazł niezapłacone sprzedażowe faktury VAT,  

z których można odzyskać podatek VAT po upewnieniu się, że dłużnik jest nadal czynnym płatnikiem 

VAT.  

Wyszukane korekty VAT dot. niezapłaconych wierzytelności są możliwe do automatycznego 

zarejestrowania po wyraźnym wskazaniu przez użytkownika, że ma ujawnić proponowane korekty 
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VAT -  nawet jeśli w systemie nie ma informacji że kontrahent jest nadal czynnym płatnikiem VAT 

(taki obowiązek spoczywa na użytkowniku systemu). 

Opisana powyżej sytuacja została przedstawiona na następnym obrazku (rys. 12).   

Sz@rk FK znalazł dwie niezapłacone faktury wystawione dla kontrahenta K-3 na łączną kwotę netto 

korekt -16000,00 zł  i -2280,00 zł.   Znalezione korekty są dostępne do wglądu  w odrębnym wykazie,  

ponieważ  w danych kontrahenta K-3 (rys. 13) brak aktualnego potwierdzenia, że zweryfikowano jego 

status płatnika VAT.  

 

Rysunek 11.  Wykaz korekt VAT możliwych do odliczenia po sprawdzeniu statusu dłużnika. 
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Rysunek 12. Dane kontrahenta – miejsce rejestrowania aktualnego statusu kontrahenta. 

Powyżej fragment danych kontrahenta, z widocznym miejscem w którym można 

zarejestrować aktualny status płatnika VAT.   

Status kontrahenta można sprawdzić w Urzędzie Skarbowym składając wniosek 

o potwierdzenie statusu podatnika VAT.  

Przykładowe informacje w Internecie o weryfikacji statusu dłużnika: 

https://ewnioski.pl/formularze/wniosek-o-potwierdzenie-statusu-podatnika-

vat/informacje/informacje 

Portal informacyjny gdzie można sprawdzić o kontrahentach w bazie GUS. 

http://www.stat.gov.pl/regon/ 

Wprowadzanie statusu płatnika VAT do danych kontrahenta jest zalecane, ale nie wymagane. 

Korekty VAT dot. niezapłaconych wierzytelności da się automatycznie zarejestrować nawet jeśli nie 

wprowadzimy statusu płatnika VAT do danych kontrahenta.  

Uwaga, jeżeli opisana w niniejszym punkcie „wyszukiwarka” znajdzie korekty VAT do 

zarejestrowania, należy je wprowadzić w oknie „Rejestr korekt VAT” zanim wykonane będą 

deklaracje VAT-7 lub VAT-7K dla bieżącego miesiąca, ponieważ kwoty wprowadzone w zapisach 

korekt VAT będą uwzględniane podczas wyliczania tych deklaracji! 

https://ewnioski.pl/formularze/wniosek-o-potwierdzenie-statusu-podatnika-vat/informacje/informacje
https://ewnioski.pl/formularze/wniosek-o-potwierdzenie-statusu-podatnika-vat/informacje/informacje
http://www.stat.gov.pl/regon/
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Korekty VAT można zarejestrować w systemie korzystając z poniższych opcji (patrz rys. 1): 

 „Korekty  ->  Rejestr korekt VAT – do niezapłaconych zobowiązań (zakupy)”  

 „Korekty  ->  Rejestr korekt VAT – do niezapłaconych wierzytelności (sprzedaż)”  

 

 

5. Rejestrowanie korekt VAT do niezapłaconych zobowiązań (obowiązkowe) 

Zarejestrowanie korekt VAT do niezapłaconych zobowiązań (zakupów) jest obowiązkowe. 

Poniżej rysunek ze znalezionymi przez system niezapłaconymi fakturami zakupowymi z 

wcześniejszych przykładów (rys. 5), które podlegają korekcie VAT w miesiącu czerwiec 2013 (minął 

okres 150-ciu dni po terminie płatności).  

 

 

Rysunek 13. Rejestr korekt kosztów z uruchomioną funkcją "Wyszukaj | Dodaj" 

Po uruchomieniu opcji „Rejestr korekt VAT …” wykonujemy funkcję „Wyszukaj | Dodaj” 

(Ctrl)+(Insert), która spowoduje wyliczenie koniecznych do zarejestrowania korekt z możliwością ich 

automatycznego wprowadzenia do rejestru (rysunek powyżej). Dodanie znalezionej korekty 

realizujemy naciskając przycisk „Dodaj bieżący” (Enter)  lub „Dodaj Wszystkie” jeśli system znalazł 

większą ilość korekt do zarejestrowania. 
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Rysunek 14. Zarejestrowana korekta VAT – szczegóły  

 Powyższy rysunek zawiera szczegóły wyliczonej automatycznie korekty VAT (naciśnięto 

przycisk „Edycja”).  Wyliczenie uwzględnia częściową spłatę faktury (zobowiązanie uregulowane w 

30% - wg stanu na koniec 30.06.2013),  gdzie poszczególne kwoty stawek VAT zostały wyliczone  

z uwzględnieniem współczynnika korekty -70%. 

 Wprowadzone korekty VAT można wydrukować i wykorzystać jako wewnętrzny załącznik do 

deklaracji VAT-7. Przykładowy wydruk poniżej: 
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Rysunek 15. Wydruk z rejestru korekt VAT  

 

 Wprowadzone korekty VAT natychmiast po zarejestrowaniu, będą uwzględnione w deklaracji 

VAT-7 zmniejszając kwotę VAT możliwą do odliczenia za zakupy z bieżącego miesiąca. Poniższej 

fragment wydruku VAT-7 z uwzględnionymi korektami z przykładów (kwoty są ujemne, ponieważ 

oprócz zarejestrowanych korekt w bazie przykładowej nie wprowadzono żadnych innych danych w 

miesiącu czerwiec). 

 

Rysunek 16. Fragment wydruku VAT-7 za mc czerwiec po wprowadzeniu korekt VAT 

 

6. Rejestrowanie korekt VAT do niezapłaconych wierzytelności (opcjonalne) 

Jak już opisywano wcześniej, rejestrowanie korekt VAT do niezapłaconych wierzytelności 

(sprzedaży) jest opcjonalne, możliwe do wykorzystania po upewnieniu się że dłużnik nadal jest 

czynnym płatnikiem VAT. 

Sposób rejestrowania tych korekt jest identyczny jak to opisano w poprzednim punkcie. 

Należy uruchomić funkcję Rejestr korekt VAT dla niezapłaconych wierzytelności, wybrać odpowiedni 

miesiąc i nacisnąć przycisk „Wyszukaj | Dodaj”. 
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Rysunek 17. Dodawanie korekt VAT do niezapłaconych wierzytelności (sprzedaż) 

W przypadku korekt VAT do niezapłaconych wierzytelności, podczas obliczania system może 

wykryć korekty które mogą zostać zarejestrowane dopiero po sprawdzeniu statusu dłużnika.  

W takich sytuacjach, pojawia się odpowiednia informacja w kolorze czerwonym (oznaczona na żółto), 

oraz przycisk „Sprawdź” umożliwiający sprawdzenie dla jakich kontrahentów należy wykonać 

weryfikację statusu, aby było możliwe skorzystanie z możliwości zarejestrowania korekt VAT.  

Istnieje możliwość zarejestrowania korekt VAT z pominięciem wpisywania statusu dłużnika w 

danych kontrahenta. Aby wymusić taką możliwość należy zmienić parametry wyszukiwania korekt, 

wstawiając mniej restrykcyjny warunek. Poniżej przykład. 

 

Rysunek 18. Przykład zmiany warunku wyszukiwania korekt VAT  

 Po zmianie warunku na „Tylko czynni lub niezweryfikowani”, przedstawione zostaną 

wszystkie znalezione korekty bez względu na status dłużnika, z wyjątkiem faktur dla kontrahentów 

których oznaczono statusem „Dłużnik w trakcie postępowania upadłościowego” lub „Dłużnik w 

trakcie likwidacji”. 
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 Poniższy rysunek przedstawia przykłady znalezionych korekt VAT do niezapłaconych 

wierzytelności, wykazanych po zmianie parametrów obliczeń. 

 

Rysunek 19. Efekt zmiany warunku wg statusu dłużnika – ujawnione korekty dot. niezweryfikowanych kontrahentów. 

Przypominamy że wymóg sprawdzenia aktualnego statusu dłużnika jest obowiązkiem 

płatnika który chce skorzystać z korekty VAT. Program pozwala na wymuszenie automatycznego 

zarejestrowania takich korekt, ale na odpowiedzialność użytkownika. 

W przykładzie z rys. 19 pierwsza korekta dotyczy faktury sprzedażowej, która została 

częściowo (w 40%) uregulowana przed obliczeniem tej korekty. Do zwrotu pozostało zatem 60% 

podatku VAT. Obie przykładowe faktury miały łączną kwotę netto 10 000 zł. 

Poniżej przykład szczegółów korekty VAT do faktury niezapłaconej w całości – w tej sytuacji 

korekcie podlega 100% podatku VAT.  
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Rysunek 20. Szczegóły korekty VAT do niezapłaconej faktury sprzedażowej „F/002/13” 

 

Przykład wydruku z rejestru korekt VAT – miesiąc czerwiec 2013. 

 

Rysunek 21. Fragment wydruku z rejestru korekt VAT 

 

 Poniżej fragment deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec – jako przykład uwzględnienia kwot  

z zarejestrowanych korekt VAT do niezapłaconych wierzytelności (kwoty są ujemne, ponieważ oprócz 
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zarejestrowanych korekt w bazie przykładowej nie wprowadzono żadnych innych danych w miesiącu 

czerwiec 2013). 

 

Rysunek 22. Fragment z deklaracji VAT-7 uwzględniający zarejestrowane korekty VAT 

 

 W deklaracjach VAT-7 lub VAT-7K w których uwzględniono korekty VAT do niezapłaconych 

wierzytelności, należy dodatkowo wypełnić załącznik VAT-ZD zawierający wykaz faktur 

sprzedażowych, które nie zostały zapłacone przez naszych dłużników. Sz@rk FK automatycznie 

tworzy taki załącznik podczas obliczania nowej deklaracji VAT-7.  Przykład poniżej. 
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Rysunek 23. Fragment załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7(13) lub VAT-7K(7) 

 

 Uwaga, ważne: Podczas korzystania z korekty VAT do niezapłaconych wierzytelności należy 

jeszcze pamiętać, że z ulgi tej można skorzystać wyłącznie w miesiącu w którym mija 150 dzień od 

terminu zapłaty. Jeśli  korekta VAT nie zostanie wykonana we właściwym miesiącu, tzn. później niż 

jest to opisane w ustawie, z ulgi nadal można skorzystać, ale konieczne jest wówczas skorygowanie 

deklaracji VAT-7 za miesiąc w którym ulga powinna zostać wykonana. Ponadto mogą być potrzebne 

dodatkowe wyjaśnienia które trzeba będzie złożyć w urzędzie skarbowym. 

 System Sz@rk, podczas wprowadzania korekt do rejestru sprawdza czy wyliczona korekta nie 

powinna zostać zarejestrowana we wcześniejszym miesiącu, jeśli taka sytuacja zaistnieje pokazywany 

jest odpowiedni komunikat. Poniżej przykład. 
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Rysunek 24. Ostrzeżenie, gdy korektę wykonujemy w niewłaściwym miesiącu 

 

 

7. Zwrotne korekty VAT po zapłaceniu zobowiązania lub wierzytelności 

W przypadku gdy dojdzie do uregulowania zobowiązań lub wierzytelności związanych z 

fakturami do których wcześniej wykonywano korekty VAT, podatnik powinien zarejestrować kolejną 

korektę uwzględniającą spłatę. Operację taką nazywamy „korektą zwrotną” i powinna być ona  

wykonana w miesiącu w którym nastąpiła częściowa lub całkowita spłata zobowiązania do wydatku. 

Sz@rk FK automatycznie wylicza korekty zwrotne, po wykryciu że saldo rozrachunku 

związanego z dokumentem VAT (fakturą) zostało zmienione w rozrachunkach poprzez rozliczenie z 

innym rozrachunkiem. W celu zaprezentowania korekt zwrotnych, wprowadzono kolejną częściową 

wpłatę (zapłacono 50% kwoty brutto) za fakturę zakupową nr „ZA 001/13” z dniem 01.07.2013. 

Przedstawia to poniższy rysunek. 
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Rysunek 25. Prezentacja częściowej spłaty zobowiązania za f-rę ZA 001/13 w dniu 01.07.2013 

 

Dla opisanej powyżej sytuacji (częściowe rozliczenie zaległej zapłaty), uruchomienie funkcji 

wyszukującej nowe korekty VAT w miesiącu lipcu 2013, spowoduje naliczenie korekty zwrotnej  

– czyli ponownego zaliczenia wcześniej wyksięgowanego podatku VAT. Prezentuje to kolejny rysunek. 

 

Rysunek 26. Wyliczenie korekty zwrotnej do zakupowej faktury VAT po jego częściowej spłacie w lipcu 2013 

 

Poniżej okno ze szczegółami wyliczonej korekty zwrotnej, oraz wydruk rejestru korekt VAT z  

miesiąca Lipiec 2013. 
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Rysunek 27. Szczegóły  wyliczonej zwrotnej korekty VAT do niezapłaconego zobowiązania 

 

Rysunek 28. Fragment wydruku po wprowadzaniu korekty zwrotnej do rejestru korekt VAT 

 Uwaga, po zarejestrowaniu ew. korekt zwrotnych VAT dotyczących wierzytelności,  

w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K  w załączniku VAT-ZD nie wykazuje się faktury dot. tych korekt.  

W zamian należy zaznaczyć pozycję 70. oznaczoną na rysunku poniżej. Sz@rk FK robi to 

automatycznie podczas wyliczania deklaracji. 

 

Rysunek 29. Fragment deklaracji VAT-7 z zaznaczoną informacją o uwzględnieniu korekt zwrotnych do wierzytelności 
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8. Ewidencja zapisów Księgowych, do których wykonywano korekty VAT 

Aby umożliwić wygodną kontrolę (wgląd) nad dokumentami księgowymi (fakturami) do 

których wykonywano korekty VAT, dodano nową funkcję dostępną w podmenu „Korekty” (rys. 1.)  

„Korekty -> Ewidencja zapisów Księgowych do który wykonywano korekty” 

Ww. ewidencja zwiera zebrane dokumenty księgowe do których wykonywano korekty wraz  

z ich podziałem na poszczególne miesiące w wybranym roku księgowym. Źródłowe (korygowane) 

dokumenty księgowe związane z fakturami VAT są zgrupowane na innych zakładkach zgodnie z 

typem korekty: Zobowiązania / Wierzytelności. 

 

Rysunek 30. Ewidencja zapisów księgowych do których wykonywano korekty VAT  

 Na powyższym rysunku zaznaczono pierwotną i zwrotną korektę VAT do przykładów które 

były omawiane wcześniej. Dane z tej ewidencji można wydrukować, poniżej fragment z wydruku. 

 

Rysunek 31. Fragment wydruku z ewidencji korekt VAT 

 

9. Wykaz korekt VAT wykonanych do wybranego dokumentu księgowego 
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 Z poziomu ewidencji zapisów księgowych do których wykonano korekty VAT (opisanej we 

wcześniejszym punkcie) można uzyskać podgląd do wszystkich korekt wykonanych dla wybranego 

dokumentu źródłowego VAT.  Podgląd uzyskuje się przez użycie przycisku „Korekty”. 

 

Rysunek 32. Wykaz korekt VAT wykonanych do wybranego dokumentu księgowego (faktury VAT) 

 Typ „M” na powyższym rysunku oznacza korektę pierwotną „In Minus” czyli pierwszą korektę 

VAT do tej faktury,  natomiast typ „P” oznacza korektę „In Plus” – czyli korektę zwrotną. 

 

 

Rysunek 33. Wydruk wszystkich zarejestrowanych korekt VAT do wybranego dokumentu księgowego (faktury) 
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10. Ręczne wykonywanie korekt VAT 

 Sz@rk FK automatycznie obsługuje korekty VAT do faktur które zostały w standardowy 

sposób zaksięgowane (odpowiednie przykłady umieszczono w punkcie 2. niniejszego opisu).  

W trakcie eksploatacji programu mogą jednak mogą zaistnieć sytuacje gdy system nie będzie mógł 

automatycznie skojarzyć wprowadzonej faktury VAT, z odpowiednim rozrachunkiem. Takie pozycje 

będą oznaczone żółtym pytajnikiem w ewidencji VAT (przykład na rys. poniżej).  

 

Rysunek 34. Przykład faktury do której nie udało się dopasować rozrachunku w celu kontroli jej rozliczenia. 

 Dla takich faktur, również istnieje możliwość zarejestrowania korekt VAT, jednak konieczne 

będzie wówczas ręczne wskazanie dokumentu źródłowego (jego ID dowodu i roku) pod którym ten 

zapis faktury VAT został zarejestrowany. Ponadto konieczne będzie ręczne obliczenie współczynnika 

korekty, ponieważ system nie zna aktualnego salda (rozliczenia) tej faktury na dzień korekty. 

 Aby zarejestrować ręcznie korektę VAT, należy uruchomić odpowiedni rejestr korekt, wybrać 

właściwy miesiąc korekty i nacisnąć przycisk „Nowy”  (Insert).  Po pojawieniu się okna edycji, w polu 

„ID dowodu/Rok” (zaznaczono na rys 35.) należy wpisać ID dowodu i rok dokumentu księgowego  

(w formacie widocznym na rysunku 35)  pod który „podpięta” jest faktura VAT.   

Następnie, po naciśnięciu Enter, należy obliczyć i wpisać wskaźnik procentowy korekty w polu  

„Wsp. korekty %” (zaznaczono na rys 36). Po wpisaniu wskaźnika szczegółowe pozycje dla 

korygowanych stawek VAT zostaną obliczone automatycznie na podstawie tabelki VAT ze wskazanej 

źródłowej faktury VAT.  Rejestrując pierwszą korektę dla niezapłaconej faktury, współczynnik korekty 

powinien wynosić -100%. 

 Ręcznie wprowadzona korekta wpływa na obliczenia w deklaracji VAT w taki sam sposób jak 

w przypadku obliczeń automatycznych. 

 Po ew. uregulowaniu płatności za fakturę do której wykonano ręczną korektę VAT, powinno 

się również ręcznie wykonać korektę zwrotną. 
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Rysunek 35. Przykład ręcznego wprowadzenia korekty VAT do wskazanej (ręcznie) niezapłaconej faktury. 

 

 

11. Uwagi końcowe 

 W przypadku zaistnienia szczególnej sytuacji, gdy właściwa korekta VAT (pierwotna) i korekta 

zwrotna zawiera się w tym samym miesiącu księgowym, system Sz@rk nie generuje dwóch 

odrębnych korekt VAT (w tym jedną zwrotną) w tym miesiącu, tylko jedną zbiorczą – wynikająca  

z aktualnego salda na koniec danego miesiąca.  

W przypadku gdy ww. sytuacji potrzebne będzie rozbicie korekt VAT na korektę pierwotną  

i zwrotną (w tym samym miesiącu), należy dwukrotnie wykonać wyliczanie korekt VAT.  Za pierwszym 

razem należy podać datę korekty zgodną z datą wymagalności zapłaty, wówczas system wyliczy 

korektę VAT na podstawie salda skojarzonego rozrachunku w tym dniu. Następnie należy drugi raz 

wyliczyć korekty na koniec danego miesiąca. W efekcie zamiast jednej zbiorczej korekty, w rejestrze 

korekt VAT będą widoczne dwie korekty w danym miesiącu, pierwotna i zwrotna. 
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