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Korekta deklaracji podatkowej
napodatnikuciążądwapodstawoweobowiązki:złożeniedeklaracjipo-
datkowejizapłaceniepodatku.tenpierwszyjestwgruncierzeczyważ-
niejszy,gdyżwysokośćpodatkuwynikaprzecieżzezłożonejdeklaracji,
awięctobłądwdeklaracjijestnajczęstsząprzyczynązapłaceniapodat-
kuwnieprawidłowejwysokości,czylipowstaniazaległościpodatkowej
(gdypodatnikzapłaciłzamało)albonadpłaty(gdyzapłaciłzadużo).
tedwie sytuacje zostanąprzedstawioneosobno,ponieważ rządzą się
odmiennymiprawami,aponadtozregułypodatnikainteresujewdanej
chwilitylkokorektawjednymkierunku.najpierwwięckorektananieko-
rzyśćpodatnika,bopodateknależydopłacić(rozdział1),apotemko-
rektanakorzyśćpodatnika,którejtypowym,choćniejedynymefektem,
jestzwrotnadpłaty(rozdział2).poprzedstawieniuogólnychzasadko-
rygowaniadeklaracjitrzebawspomniećoważnymrozróżnieniusytuacji,
zktórymiwiążesiękorektadeklaracji,odsytuacjipowodującychkorekty
nabieżąco,awięcniewymagającychkorektywcześniejszychdeklaracji
(rozdział3).naosobnepotraktowaniezasługujekorektadeklaracjiVat,
atozewzględunaszczególneregułydotycząceniektórychprzypadków
korektytegopodatku(rozdział4).

1. Korekta deklaracji na niekorzyść podatnika

1.1. Dlaczego warto złożyć korektę deklaracji

Wyobraźmy sobie sytuację, w której podatnik zorientował się, że złożona przez niego 
deklaracja wykazuje podatek w wysokości za niskiej w stosunku do prawidłowej i w konse-
kwencji powstała zaległość podatkowa. Podatnik często zadaje sobie wówczas pytanie, czy 
korygować deklarację i zapłacić zaległy podatek, czy też deklaracji nie korygować i „oszczę-
dzić” na zapłacie zaległego podatku, licząc na to, że nikt błędu nie wykryje.

Należy więc wyliczyć i omówić okoliczności, które powinny jednak podatnika skłonić 
do złożenia korekty deklaracji. Nie będzie tu jednak mowy o kwestiach etycznych, bo nie 
taki charakter ma niniejsze opracowanie. Chodzi wyłącznie o argumenty twarde o wymiarze 
ekonomicznym. Dokonując korekty i płacąc zaległość podatkową, podatnik może bowiem 
uniknąć wielu dodatkowych kosztów. Oto lista korzyści, jakie przynosi korekta deklaracji:
– zatrzymanie biegu odsetek od zaległości podatkowej,
– obniżenie odsetek,
– wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej.
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1.1.1. Zatrzymanie biegu odsetek od zaległości podatkowej
Sprawa jest prosta – korekta deklaracji i wynikające z niej dopłacenie brakującego 

podatku oznacza, że podatnik oprócz kwoty zaległości będzie musiał zapłacić odsetki od 
tej zaległości za okres od dnia następnego po upływie terminu płatności do dnia dopłaty 
włącznie. Wobec tego im krótszy jest ten okres, tym lepiej. Złożenie korekty, zapłata zale-
głego podatku wraz z odsetkami wstrzymuje więc dalsze naliczanie odsetek.

A gdy podatnik korekty nie złoży? Sprawa nadal jest prosta – biegu odsetek od za-
ległości nic nie wstrzymuje. Mechanizm wynikający z tzw. samoobliczenia podatku jest 
następujący. Podatek wykazany w deklaracji podatnika uznaje się za podatek do zapła-
ty, chyba że organ podatkowy stwierdzi, że podatnik zapłacił za mało, i wyda decyzję, 
w której podwyższy wysokość należnego podatku (art. 21 § 2 i 3 Ordynacji podatkowej, 
dalej: O.p.). A jeśli tak się stanie, to odsetki od zaległości nadal będą liczone od upływu 
pierwotnego terminu płatności (art. 53 § 4 O.p.) do dnia zapłaty. Wobec tego kluczowa 
jest kwestia, jak długo organ podatkowy może wydać taką decyzję? Może to zrobić aż 
do dnia, w którym nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. A jest to okres 
długi, bo pomijając już standardową długość okresu przedawnienia (5 lat i to licząc od 
końca roku, w którym minął termin płatności podatku – art. 70 § 1 O.p.), należy mieć 
na uwadze, że okres ten może być istotnie wydłużony poprzez przerwanie biegu prze-
dawnienia, a więc liczenie go od początku, co nastąpi gdy np. organ zastosuje wobec 
podatnika środek egzekucyjny (art. 70 § 4 O.p.), albo poprzez zawieszenie biegu, a więc 
nieliczenie go przez jakiś okres, np. przez okres trwającego postępowania karnoskar-
bowego (art. 70 § 6 pkt 1 O.p.). A są to sytuacje występujące często. W efekcie okres, 
za jaki zostaną naliczone odsetki, może być bardzo długi i w skrajnych przypadkach 
może przekraczać 10 lat. Konsekwencja w postaci wysokości odsetek, które przyjdzie 
po latach zapłacić, może być więc dotkliwa.

 
PrzyKład
X i Y złożyli błędne deklaracje VAT-7 za sierpień 2011 r., zaniżające w obu przypadkach 
wysokość zobowiązania podatkowego o kwotę 5000 zł. 
X, gdydostrzegł swój błąd, po trzech miesiącach, a ściślej 23 grudnia 2011 r., złożył ko-
rektę deklaracji i dopłacił brakujący podatek. Skorzystał z obniżenia odsetek i tytułem 
odsetek zapłaciłkwotę 127 zł.
Y nie złożył korekty deklaracji. We wrześniu 2016 r. w wyniku kontroli podatkowej wy-
kazano tę niedopłatę, którą Y ostatecznie zapłacił  23 grudnia 2016 r. Wraz z nią musiał 
zapłacić odsetki w wysokości 2710 zł.

Opisane zagrożenia wynikające z konieczności zapłaty odsetek od zaległości podatko-
wej należy złagodzić wskazaniem, że są też okresy, za które odsetek za zwłokę nie nalicza 
się. Przykładowo, z punktu widzenia korekty deklaracji warto wiedzieć, że jeśli zaległość 
związana jest z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi pomył-
kami, to odsetki nalicza się tylko za dwa lata, licząc od złożenia błędnej deklaracji, jeżeli 
w tym okresie te błędy nie zostały ujawnione przez organ podatkowy (art. 54 § 1 pkt 7a 
O.p.).
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1.1.2. Obniżenie odsetek

A. Warunki stosowania obniżonych odsetek

Wysokość odsetek od zaległości podatkowych (obecnie 8% w skali rocznej) określona 
jest w przepisach w sposób ogólny, a więc jednakowo dla wszystkich rodzajów podatków 
(art. 56 O.p.). Jednakże ustawodawca, najwyraźniej dostrzegając sytuację podatnika roz-
ważającego korektę złożonej deklaracji, zachęca go do tego przepisem, zgodnie z którym 
odsetki obniża się o połowę (50%), jeżeli podatnik złoży korektę deklaracji na swoją nieko-
rzyść i dopłaci wynikającą z niej różnicę podatku (art. 56a O.p.). Obwarowane jest to jednak 
dodatkowymi warunkami, które musi spełnić podatnik. Aby skorzystać z obniżonej stawki 
odsetek, podatnik musi bowiem:
1)  złożyć korektę nie później niż w okresie 6 miesięcy, licząc od upływu terminu do złożenia 

deklaracji pierwotnej,
2)  zapłacić zaległość (różnicę) wynikającą z korekty w ciągu 7 dni od złożenia korekty,
3) złożyć korektę z własnej inicjatywy, a nie na skutek czynności organu podatkowego.

Dla zastosowania stawki obniżonej wszystkie przedstawione warunki muszą być speł-
nione łącznie.

Warunki	terminowe	(ad	1	i	2)	
Termin 6-miesięczny (warunek 1) liczony jest od upływu terminu do złożenia deklaracji da-

nego rodzaju (np. 25. dnia następnego miesiąca w przypadku VAT-7), a nie od dnia złożenia 
konkretnej deklaracji przez podatnika, co przecież może nastąpić wcześniej.

 
PrzyKład
20 kwietnia 2016 r. podatnik złożył deklarację VAT-7 za marzec 2016 r. 22 października 
podatnik zauważył błąd w tej deklaracji. Złożył korektę 25 października 2016 r. Termin 
6-miesięczny został więc zachowany.
 
W terminie 7 dni (warunek 2) podatnik ma zapłacić „zaległość podatkową” (art. 56a 

§ 1 pkt 2). Powstaje przy tym pytanie, czy wykonanie tego obowiązku polega na zapłacie 
samej zaległości podatkowej, czy zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Ścisła interpre-
tacja przepisu sugerowałaby, że podatnik ma obowiązek zapłaty tylko samej zaległości po-
datkowej. Jednakże należy liczyć się z tym, że taka – korzystna dla podatnika – wykładnia nie 
będzie w praktyce stosowana. W orzecznictwie przyjmuje się bowiem stanowisko odmienne 
(zob. wyrok NSA z 2 września 2016 r., sygn. akt II FSK 2097/14). Oznacza to, że aby spełnić 
warunek zapłaty zaległości podatkowej, podatnik powinien zapłacić zaległy podatek wraz 
z odsetkami za zwłokę.

 
PrzyKład
Podatnik z powyższego przykładu, by skorzystać z obniżonych odsetek, musiał zapłacić 
zaległy podatek wraz z odsetkami w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji, a więc 
najpóźniej w dniu 2 listopada 2016 r. 
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Warunek dokonania korekty z inicjatywy własnej podatnika (ad 3)
Warunek dokonania korekty z inicjatywy własnej podatnika jest całkiem zrozumiały. Gdy-

by go nie było, podatnik mógłby sobie pomyśleć: skoryguję dopiero wtedy, gdy do mnie 
przyjdą. Wobec tego przepisy postanawiają, że jeżeli organ podatkowy w odniesieniu do 
konkretnego zobowiązania podatkowego podejmie jakieś czynności z własnej inicjatywy, 
obniżenie odsetek przepada. Jakie więc czynności organu przekreślają obniżenie odsetek? 
Oto ich zamknięta lista:
a) czynności sprawdzające;
b)  kontrola podatkowa, a ściślej – zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, a gdy tego 

zawiadomienia nie ma – jej wszczęcie;
c)  kontrola celno-skarbowa, a ściślej – doręczenie upoważnienia do jej przeprowadzenia;
d) wszczęcie postępowania podatkowego.

Obniżone odsetki przepadają, gdy zaistnieje choćby jedna, którakolwiek z tych czyn-
ności.

Ad	a.	Czynności	sprawdzające
Jest pewien kłopot z ustaleniem, kiedy zostały podjęte (wszczęte) czynności sprawdza-

jące. Czynności sprawdzające, jako pierwsza forma kontaktu organu podatkowego z po-
datnikiem, służąca niejako wstępnemu wyjaśnieniu wątpliwości, które pojawiły się po stro-
nie organu, mają charakter odformalizowany, a co za tym idzie – nie ma jednego, ściśle 
określonego zdarzenia proceduralnego, które oznaczałoby formalne wszczęcie czynności 
sprawdzających. Jaka czynność organu oznacza wykonanie czynności sprawdzającej? Na 
pewno jest nią wezwanie podatnika do złożenia wyjaśnień, doręczone formalnie podatni-
kowi, w którym organ przywołuje przepisy o czynnościach sprawdzających (w szczególno-
ści art. 272 albo 274 O.p.). Jeśli więc podatnik takie pismo otrzymał, obniżone odsetki nie 
wchodzą w grę. A jak potraktować z tego punktu widzenia zdarzenia, takie jak zapytanie 
skierowane przez organ na adres e-mailowy podatnika albo przeprowadzenie z podatnikiem 
rozmowy telefonicznej, z której pracownik organu sporządził pisemną notatkę służbową? 
Odpowiedź nie jest oczywista, ale wydaje się, że – ze względu na konieczność dochowy-
wania gwarancji formalnych – należy przyjąć, że czynności sprawdzające zaistniały (zostały 
wszczęte) dopiero z chwilą, w której podatnik otrzymał od organu podatkowego pismo in-
formujące o tych czynnościach i doręczone zgodnie z formalnymi sposobami dokonywania 
doręczeń (również elektronicznych). Tak więc w obu podanych przypadkach należałoby 
przyjąć, że czynności sprawdzające nie zostały podjęte (wszczęte), a więc podatnik ma 
prawo zastosować odsetki obniżone.

 
Wątpliwość kolejna – wchodzący tu w grę przepis wyłącza obniżone odsetki, gdy korekta 

deklaracji nastąpiła w wyniku czynności sprawdzających (art. 56a § 3 pkt 2 O.p.). W tym sfor-
mułowaniu niektórzy dopatrują się jakichś aspektów korzystnych dla podatnika, np. w pos-
taci twierdzenia, że obniżone odsetki wyłączone są tylko wtedy, gdy to organ, a nie po-
datnik, wskazał czy też wykrył błąd. Nie wydaje się, by taka wykładnia była słuszna, gdyż 
sformułowanie „w wyniku” mieści w sobie dowolny związek przyczynowy między czynnoś-
ciami sprawdzającymi a decyzją podatnika o dokonaniu korekty.

Reasumując, by obniżone odsetki przepadły, wystarczy skierowanie do podatnika for-
malnie doręczonego pisma zawierającego choćby pytanie dotyczące rozliczenia podatku 
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i odniesienie do czynności sprawdzających (przez wskazanie przepisu albo nazwy tych 
czynności).

Ad	b.	Kontrola	podatkowa
Obniżone odsetki przepadną w momencie, w którym podatnikowi zostanie formal-

nie doręczone zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (art. 56a 
§ 3 pkt 1 O.p.), co następuje na formularzu ZAW-K, w trybie art. 282b O.p. Są jednak przy-
padki, w których kontrola podatkowa może być wszczęta bez uprzedniego zawiadomienia 
(zob. art. 282c O.p.), a wtedy obniżone odsetki przepadają z chwilą wszczęcia kontroli 
(patrz rozdział 1.2.2.)

Ad	c.	Kontrola	celno-skarbowa
W odróżnieniu od kontroli podatkowej kontrola celno-skarbowa nigdy nie jest poprzedza-

na zawiadomieniem o zamiarze jej wszczęcia. Dlatego w tym przypadku czynnością prze-
kreślającą zastosowanie obniżonych odsetek jest doręczenie podatnikowi upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej (art. 56a § 3 pkt 1a O.p.), co następuje na urzędo-
wym formularzu (bez symbolu) w trybie art. 62 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 
(dalej: ustawa o KAS).

Możliwe jest, że kontrola celno-skarbowa zostanie wszczęta na podstawie wyłącznie 
legitymacji służbowej, po czym w terminie 3 dni roboczych organ powinien doręczyć upo-
ważnienie do przeprowadzenia kontroli (art. 62 ust. 3 ustawy o KAS i art. 284a § 2 O.p. 
w zw. z art. 94 ust. 1 ustawy o KAS). Co ciekawe, z przywołanych przepisów wynika, że 
obniżone odsetki przysługują także w tym krótkim okresie pomiędzy wszczęciem kontroli 
celno-skarbowej na legitymację a doręczeniem upoważnienia do przeprowadzenia kon-
troli.

 
Ad	d.	Postępowanie	podatkowe
Wszczęcie postępowania podatkowego wyklucza zastosowanie obniżonych odsetek 

z tego względu, że uniemożliwia w ogóle złożenie skutecznej korekty deklaracji (patrz roz-
dział 1.2.3).

B. Stosowanie obniżonych odsetek do zaległości powstałych przed 2016 r.
Przedstawione zasady stosowania obniżonych odsetek zostały ukształtowane od 1 stycz-

nia 2016 r. Przedtem obniżone odsetki też funkcjonowały, ale na zdecydowanie odmiennych 
zasadach (zob. art. 56 § 1a i 1b op, w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.). Najważ-
niejsze są dwie różnice: przed 2016 r. obniżone odsetki wynosiły 75% stawki zwykłej i nie 
było warunku dokonania korekty w ciągu 6 miesięcy.

Wobec tych różnic istotne jest pytanie, jakie zasady (stare czy nowe) należy stosować 
do zaległości, które powstały przed 1 stycznia 2016 r. Kwestię tę reguluje art. 19 ustawy 
zmieniającej Ordynację podatkową (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649). Zgodnie z tym przepisem do 
zaległości sprzed 2016 r. stosuje się zasady poprzednie (obniżenie do 75%, ale bez warunku 
korekty w ciągu 6 miesięcy).

Dodatkowo z obniżenia odsetek do 50% podatnik mógł skorzystać, jeżeli dokonał korekty 
do dnia 30 czerwca 2016 r., niezależnie od tego, jaki był termin złożenia deklaracji pierwotnej.
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PrzyKład
Podatnik zaniżył zobowiązanie podatkowe w VAT za luty 2015 r. Zaległość podatkowa po-
wstała więc w dniu 26 marca 2015 r. Jeżeli podatnik dokona korekty z własnej inicjatywy, 
to ma prawo do obniżonych odsetek, przy czym:
– jeżeli korektę złożył w terminie od 2 stycznia do 30 czerwca 2016 r., to może zastosować 
obniżenie do 50% odsetek, pomimo że upłynęło już ponad 6 miesięcy od 25 marca 2015 r.,
– jeżeli korektę złożył po 30 czerwca 2016 r., to może zastosować obniżenie do 75% odse-
tek, niezależnie od dnia złożenia korekty.

C. Stosowanie obniżonych odsetek do zaliczek na podatek dochodowy
Podatnicy CIT i PIT, a także płatnicy PIT zobowiązani są do wpłacania miesięcznych za-

liczek na podatek, przy czym już od 2007 r. nie muszą składać deklaracji miesięcznych na 
te zaliczki. W konsekwencji w sytuacji, w której podatnik CIT i PIT albo płatnik PIT zorien-
tował się, że zaniżył wpłaconą zaliczkę, i chce ją dopłacić, to oczywiście może to zrobić, 
ale nie może przecież złożyć korekty deklaracji, skoro nie ma deklaracji pierwotnej. Czy 
może więc skorzystać z obniżonych odsetek? Sprawa jest sporna. Jeśli by się trzymać 
litery prawa (czyli tzw. językowej wykładni art. 56a O.p.), to odpowiedź byłaby negatywna. 
Przepis ten wyraźnie wskazuje warunek złożenia korekty deklaracji. Takiej interpretacji 
można się, niestety, spodziewać po fiskusie. Jeśliby jednak zwrócić uwagę na cel, w jakim 
uregulowano prawo do obniżonych odsetek, a jest nim skłanianie osób zobowiązanych, 
by wyrównywały niedopłaty podatkowe z własnej inicjatywy, to należy udzielić odpowiedzi 
pozytywnej, a więc korzystnej dla podatników. Takiej interpretacji można się spodziewać 
po sądach administracyjnych. Jest już zresztą przykład takiej wykładni (wyrok NSA z 23 li-
stopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2978/14). Sprawę trudno jednak uznać za przesądzoną 
w praktyce.

Przywołany wyrok nie wskazuje, czy obniżone odsetki można stosować jeszcze przed 
złożeniem deklaracji rocznej (CIT-8, PIT-4R), a to byłoby wskazane, zważywszy na koniecz-
ność zmieszczenia się w 6-miesięcznym terminie. Inna rzecz, że nie jest pewne, jak ten ter-
min w przypadku zaliczek liczyć. W sumie można jednak zaryzykować tezę, że stosowanie 
obniżonych odsetek do zaległości z tytułu zaliczki jest możliwe, jeżeli podatnik (płatnik) 
dopłaci brakującą kwotę z własnej inicjatywy w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym 
upłynął termin do zapłacenia zaliczki. Warto przy tym skierować do organu podatkowego 
pismo wyjaśniające zastosowanie obniżonych odsetek.

1.1.3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej

Kolejną pozytywną konsekwencją dokonania korekty wykazującej zaległość podatkową, 
czyli korekty na niekorzyść podatnika, jest uniknięcie odpowiedzialności karnej-skarbowej, 
czyli odpowiedzialności przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym (dalej: k.k.s.).

W zakresie omawianym w niniejszym artykule wchodzi w grę odpowiedzialność z art. 56 
§ 1–3 k.k.s. Przepis ten stanowi, że:

§
§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu or-
ganowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja 
prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi da-

nych, przez co naraża podatek na uszczuplenie,
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podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo 
obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czy-
nu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego pro-
gu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Przywołany przepis przewiduje odpowiedzialność za tzw. oszustwo podatkowe, którego 
istotą jest złożenie nieprawdziwej deklaracji podatkowej, mogące prowadzić do uszczuple-
nia podatku. W zależności od wysokości tego uszczuplenia sprawca może odpowiadać za 
przestępstwo skarbowe, a więc surowiej, albo za wykroczenie skarbowe, a więc łagodniej 
w formie grzywny.

Podatnik złożył błędną deklarację i naraził podatek na uszczuplenie ponosi odpowie-
dzialność karną skarbową. Składając jednak prawnie skuteczną korektę i dopłacając zale-
gły podatek, uniknie odpowiedzialności przewidzianej w art. 56 k.k.s. Wchodzi tu bowiem 
w grę przepis ogólny kks, zgodnie z którym złożenie	prawnie	skutecznej	korekty	deklara-
cji,	połączone	z	dopłaceniem	podatku	wynikającego	z	tej	korekty,	wyłącza	odpowiedzial-
ność	karną	z	tytułu	złożenia	nieprawdziwej	deklaracji	pierwotnej (art. 16a k.k.s.). Poniżej 
komentarz niezbędny do zrozumienia i stosowania tego przepisu.

W przepisach nie określono żadnego terminu ograniczającego stosowanie art. 16a k.k.s., 
a więc wyłączenie odpowiedzialności karnej nie zależy od odstępu czasowego między zło-
żeniem deklaracji pierwotnej i korekty. Podatnik uniknie więc odpowiedzialności karnej 
skarbowej zarówno wtedy, gdy złoży korektę wkrótce po popełnieniu błędu, jak w wtedy, 
gdy korektę złoży po kilku latach od złożenia błędnej deklaracji.

Przepis określa natomiast czas, w jakim ma nastąpić dopłata wynikająca z korekty, aby 
podatnik mógł uniknąć odpowiedzialności karnej-skarbowej. Z art. 16a k.k.s. wynika, że 
podatnik ma uiścić dopłatę „niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony 
organ”. Tego pierwszego, nieostrego zwrotu na da się sprowadzić do jednego liczbowo uję-
tego przedziału czasu. I o to zresztą chodzi – by stosowania tego przepisu nie usztywniać, 
a więc dostosowywać do okoliczności konkretnego przypadku. Można tylko orientacyjnie 
podać, że jeżeli inne przepisy prawa posługują się zwrotem „niezwłocznie”, to z reguły ma 
się na myśli okres nieprzekraczający kilku dni.

Teraz dwie wątpliwości praktyczne. Jak przedstawia się odpowiedzialność karna w sy-
tuacji, w której podatnik co prawda złożył korektę na niekorzyść, ale nieprawidłową, to 
jest wyrównującą uszczuplony podatek nie w całości, lecz tylko w części? Skoro warun-
kiem wyłączenia odpowiedzialności jest dopłacenie uszczuplonego podatku, to odpo-
wiedzialność nie zostaje wyłączona w zakresie uszczuplenia niewyrównanego korektą. 
A więc odpowiedzialność nadal istnieje, ale tylko w odniesieniu do kwoty uszczuplenia 
nieobjętej korektą, co prowadzi do łagodniejszej odpowiedzialności, a przy takich, a nie 
innych kwotach może wpłynąć na zmianę kwalifikacji prawnej czynu (w ramach art. 56 
§ 1–3 k.k.s., np. możliwe jest, że czyn, który – przy wielkości uszczuplenia wynikającej 
z deklaracji pierwotnej był przestępstwem skarbowym – stał się wobec korekty tylko wy-
kroczeniem skarbowym).
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PrzyKład
Podatnik złożył deklarację VAT-7 za luty 2016 r. W kwietniu 2016 r. złożył skuteczną korek-
tę tej deklaracji, wykazując w niej kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbo-
wego o 6000 zł wyższą niż w deklaracji pierwotnej. Późniejsze czynności organu podat-
kowego doprowadziły jednak do określenia, że podatnik powinien był zapłacić podatek 
w kwocie o 12 000 zł większej niż wykazana w deklaracji pierwotnej, a więc że nadal 
istnieje nieskorygowana zaległość w wysokości 6000 zł. I tylko w odniesieniu do tej wyso-
kości można podatnikowi postawić zarzut karnoskarbowy. Oznacza to, że podatnik może 
odpowiadać tylko za wykroczenie skarbowe określone w art. 56 § 3 k.k.s. Gdyby zaś 
korekty w ogóle nie dokonał, jego czyn kwalifikowany byłby surowiej – jako przestępstwo 
skarbowe określone w art. 56 § 2 k.k.s.
 
Ciekawie przedstawia się wątpliwość druga: czy jeśli deklarację pierwotną złożyła osoba 

A, a korektę deklaracji składa osoba B, odpowiedzialność osoby A jest także wyłączona? 
A sytuacje takie jak najbardziej mogą się zdarzyć, jeśli podatnikiem jest jednostka organiza-
cyjna, w imieniu której działają różne osoby, czy też w przypadku zbycia albo przekształce-
nia przedsiębiorstwa. Odpowiedź nie jest oczywista, gdyż z jednej strony odpowiedzialność 
karna jest odpowiedzialnością indywidualną, a więc zachowania osoby B nie powinny mieć 
znaczenia dla odpowiedzialności osoby A, ale z drugiej strony w prawie karnym skarbowym 
chodzi przede wszystkim o zwalczanie uszczupleń podatkowych, jeśli więc uszczuplenie 
podatku zostało zlikwidowane, to odpada główny powód odpowiedzialności karnej skarbo-
wej. Można się więc skłaniać do tego drugiego rozwiązania, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy 
tego samego podatnika.

A teraz uwaga ogólna, która może się podatnikom przydać. Korzystne działanie przywo-
łanego art. 16a k.k.s. jest niewątpliwe, ale należy widzieć je w odpowiednim świetle. Czyn 
określony w art. 56 § 1–3 k.k.s., a więc złożenie nieprawdziwej deklaracji uszczuplającej 
podatek jest przestępstwem albo wykroczeniem wyłącznie umyślnym. Oznacza to, że na 
podstawie tego przepisu może odpowiadać podatnik tylko wtedy, gdy miał zamiar złoże-
nia nieprawdziwej deklaracji i uszczuplenia podatku. Jeśli więc podatnik zrobił błąd (np. 
nie uwzględnił w deklaracji jakiegoś zdarzenia, bo wyjątkowo zawieruszyła się faktura albo 
omyłkowo przyporządkował to zdarzenie do innego okresu rozliczeniowego), a więc w mo-
mencie składania deklaracji nie uświadamiał sobie w ogóle jej nieprawdziwości, to i tak nie 
może odpowiadać na podstawie art. 56 § 1–3 k.k.s., a więc art. 16a k.k.s. w ogóle nie jest 
mu potrzebny. Brak odpowiedzialności wynika bowiem z przepisów o umyślności, a więc 
z art. 1 § 3 i art. 4 § 1 i 2 k.k.s. Co więcej, brak umyślności oznacza, że podatnik w ogóle 
nie popełnia przestępstwa czy też wykroczenia, podczas gdy zastosowanie omawianego 
art. 16a k.k.s. oznacza, że podatnik przestępstwo albo wykroczenie popełnia, tyle że nie 
może być za nie ukarany. Efekt praktyczny w postaci braku kary jest co prawda ten sam, ale 
dla tych, którzy szczególnie dbają o nieposzlakowaną opinię, ta różnica może być ważna. 
Różnica ta jest już bezdyskusyjnie ważna dla tych, którzy ze złożeniem korekty nie zdążyli 
(zob. rozdział 1.2.), bo powinni wiedzieć, że nie oznacza to jakiejś automatycznej możliwości 
odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwej deklaracji. Swoją drogą, nie powinni o tym 
zapominać także pracownicy urzędów skarbowych prowadzący dochodzenia w sprawach 
karnych skarbowych. Niestety, różnie z tym bywa. Pracownicy administracji skarbowej są 
przyzwyczajeni do panującej w podatkach zasady odpowiedzialności obiektywnej i skłonni 
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są rozciągać ją – teraz już bezpodstawnie – na odpowiedzialność karnoskarbową. Podatnik 
może więc mieć kłopoty, które rozstrzygnie dopiero sąd, który – jeśli trafi do niego sprawa 
– nie powinien zapomnieć o panującej w procesie karnym zasadzie winy. Wydaje się więc, 
że podatnik niebędący oszustem nie powinien z góry podporządkowywać się organom po-
datkowym, a w szczególności – zgadzać się na proponowaną grzywnę.

PrzyKład
Małżonkowie prowadzili działalność gospodarczą, mieszkając na wsi. Zdecydowali 
się przenieść do miasta i sprzedać nieruchomość. Dysponowali pisemną opinią radcy 
prawnego o zwolnieniu z PIT przychodu z tej sprzedaży, wobec czego nie wykazali tego 
przychodu w złożonych zeznaniach PIT-37. W postępowaniu podatkowym ostateczną de-
cyzją wymiarową uznano, że przychód ten nie podlega zwolnieniu, określono zaległość 
podatkową i wniesiono do sądu akt oskarżenia o czyn z art. 56 § 1 k.k.s. Sąd uniewinnił 
małżonków, tłumacząc przy tym różnicę między odpowiedzialnością podatkową, którą 
małżonkowie powinni byli ponieść, a odpowiedzialnością karną, której ponieść już nie 
powinni ze względu na brak zamiaru popełnienia przestępstwa (wyrok Sądu Rejonowego 
Gdańsk-Północ z 15 lipca 2016 r., sygn. akt II K 614/15).
 
Na zakończenie warto zwrócić uwagę na to, że art. 16a kks jest przepisem ogólnym w tym 

sensie, że nie odnosi się tylko do czynów z art. 56 § 1–3 k.k.s., ale, przynajmniej teoretycz-
nie, odnosi się do wszystkich typów czynów zabronionych w Kodeksie karnym skarbowym. 
Oczywiście związek art. 16a z art. 56 § 1–3 k.k.s. jest najbardziej prawdopodobny.

1.2. Wyłączenie możliwości złożenia korekty

1.2.1. Uwagi ogólne

Podatnik, który spostrzegł błąd w deklaracji powodujący powstanie zaległości podatkowej 
i który rozważa, czy złożyć korektę, czy jej nie składać, powinien zdawać sobie sprawę, że 
lepiej ją złożyć, zanim będzie za późno. Nie będzie bowiem honorowana korekta uczyniona 
poniekąd pod przymusem, a więc dopiero wtedy, gdy wobec podatnika została wszczęta pro-
cedura mogąca spowodować niekorzystną dla podatnika decyzję wymiarową. Innymi słowy, 
ustawodawca nie honoruje zwlekania z korektą i kalkulowania, że sprawa ujdzie płazem. No 
i trudno tej argumentacji się dziwić. Pora na konkrety. Jakie czynności organu podatkowego 
wyłączają prawo do złożenia skutecznej korekty? Chodzi o trzy rodzaje procedur:
1) kontrola podatkowa,
2) kontrola celno-skarbowa,
3) postępowanie podatkowe.

Zanim przejdziemy do szczegółów związanych z poszczególnymi procedurami, ważne 
jest zrozumienie następujących reguł ogólnych. W każdym przypadku prowadzenie którejś 
z wymienionych procedur zawiesza uprawnienie do skorygowania deklaracji na czas trwa-
nia tej procedury (art. 81b § 1 pkt 1 O.p. i art. 62 ust. 4 ustawy o KAS). Co prawda podatnik 
fizyczniemoże korektę deklaracji złożyć, bo tego mu przecież nie można zabronić, ale nie 
przyniesie ona żadnych skutków prawnych.



12 KoreKtadeKlaracjipodatKowej

IFK
www.inforfk.pl 

Należy pamiętać o tym, że prawo do korekty jest zawieszone w zakresie objętym wszczę-
tą procedurą. Podatnik nie może więc dokonywać korekty tylko w zakresie objętych nią 
rodzajów podatków i okresów rozliczeniowych. Może natomiast bez przeszkód korygować 
inne swoje rozliczenia. Dlatego podatnik powinien mieć świadomość, w jakim zakresie pro-
cedura jest prowadzona.

 
Podatnik traci więc korzyści, które może przynieść korekta deklaracji, omówione w roz-

dziale 1.1. Warto się jednak przyjrzeć temu zagadnieniu bliżej, ponieważ te niekorzystne 
skutki można ograniczyć. Korzyść pierwszą - w postaci zatrzymania biegu odsetek (zob. 
rozdział 1.1.1.) podatnik może bowiem nadal osiągnąć przez samą tylko zapłatę zaległej 
kwoty podatku. Jeśli więc spodziewana kwota zaległości jest znana albo przewidziana 
z dużym prawdopodobieństwem, a podatnik, który zakłada, że i tak będzie raczej musiał 
ją zapłacić, obawia się, że wszczęta procedura blokująca skuteczną korektę potrwa długo, 
może dokonać samej płatności podatku, wskazując dokładnie zobowiązanie podatkowe, 
którego płatność dotyczy (rodzaj podatku i okres rozliczeniowy). Jest bowiem tak, że za-
płata podatku powoduje, że zobowiązanie podatkowe wygasa niezależnie od tego, w jakich 
okolicznościach została dokonana (zob. art. 59 § 1 pkt 1 O.p.). Brak deklaracji – tu: korek-
ty deklaracji – tego nie zmienia. Oczywiście mamy tu na myśli zobowiązania powstające 
z mocy prawa (a nie na mocy decyzji), a takich jest zdecydowana większość.

Korzyść druga, w postaci obniżenia odsetek (rozdział 1.1.2.), przepada już na podstawie 
innych przepisów, i to niekiedy nawet wcześniej niż zawieszenie prawa do korekty (zob. 
schematy w rozdziale 1.2.5.), wobec czego przepisy wyłączające korektę niczego w aspek-
cie tej korzyści nie zmieniają.

Dopiero korzyść trzecia, czyli wyłączenie odpowiedzialności karnej za złożenie niepraw-
dziwej deklaracji (rozdział 1.1.3.), jest faktycznie i siłą rzeczy tracona wraz z utratą prawa do 
korekty.

 
Zawieszenie prawa do korekty na czas trwania wymienionych procedur oznacza, że po-

datnik odzyskuje prawo do korekty po ich zakończeniu. I tyle o tym można powiedzieć 
tytułem uwag ogólnych, bo reszta zależy od tego, o jaką procedurę chodzi, a więc zostanie 
przedstawiona w trzech następnych rozdziałach.

1.2.2. Zawieszenie korekty w związku z kontrolą podatkową

Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli po-
datkowej – w zakresie objętym tą kontrolą (art. 81b § 1 pkt 1 O.p.). Jeżeli podatnik wbrew 
tej regulacji jednak złoży korektę deklaracji, nie wywoła ona żadnych skutków prawnych, 
a organ ma obowiązek zawiadomić pisemnie podatnika o bezskuteczności złożonej ko-
rekty (art. 81b § 2 O.p.). Obowiązek doręczenia tego zawiadomienia funkcjonuje dopiero 
od 1 stycznia 2016 r. i nie pojawiła się jeszcze w orzecznictwie ciekawa kwestia, czy to za-
wiadomienie można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Należy jednak przyjąć, że takiej 
możliwości nie ma. Zaskarżyć bowiem można dopiero efekt końcowy poczynań organu, 
czyli decyzję wymiarową stanowiącą rezultat przeprowadzonej kontroli.

Trzeba tu sprecyzować trzy kolejne kwestie:
■■ od jakiego dokładnie momentu prawo do korekty zostaje zawieszone,
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■■ jaki jest zakres tego zawieszenia,
■■ co się dzieje po zakończeniu kontroli.

A. Od jakiego momentu prawo do korekty zostaje zawieszone
Zawieszenie prawa do korekty następuje z chwilą wszczęcia kontroli podatkowej, co na-

stępuje w momencie doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kon-
troli (formularz KON-W) oraz okazania legitymacji służbowej. To jest sytuacja typowa, czyli 
wszczęcie	zwykłe	(art. 284 § 1 O.p.). Czy liczą się tu dokładna godzina i minuta? Chodzi 
o sytuację, w której podatnik złożył (albo przynamniej tak twierdzi) korektę deklaracji w tym 
samym dniu, w którym doręczono mu KON-W, ale wcześniej. Czy można uznać złożenie 
korekty za skuteczne, przywołując przy tym odpowiednie dowody świadczące o takim, a nie 
innym następstwie czasowym tych dwóch zdarzeń? Wydaje się, że nie. Ogólnie bowiem 
uznaje się, że zakaz obowiązujący od dnia X obowiązuje od początku tego dnia (analo-
gicznie uprawnienie do wykonania czynności w dniu X trwa do końca tego dnia). Jeśli więc 
jakieś zdarzenie (tu: wszczęcie kontroli) jest negatywną przesłanką (przeszkodą) dokonania 
jakiejś czynności (tu: korekty deklaracji) i zdarzenie to wystąpiło w danym dniu, to należy 
przyjmować, że wystąpiło od początku tego dnia. Zdarza się, że przepisy wyraźnie każą 
uwzględniać godziny i minuty wystąpienia zdarzenia, ale w omawianej sytuacji tak nie jest 
(zob. też wyrok WSA w Krakowie z 28 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 278/16).

Możliwe jest wszczęcie kontroli w sposób inny niż zwykły. Jeżeli – zdaniem organu 
– czynności kontrolne są niezbędne do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbo-
wego lub wykroczenia skarbowego, lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, kontro-
la wszczynana jest przez okazanie wyłącznie legitymacji służbowej (wszczęcie	na	legityma-
cję – art. 284a O.p.). Trzeba więc przyjąć, że kontrola jest wszczęta w momencie okazania 
legitymacji, czemu, jak się należy spodziewać, towarzyszyć powinno ustne oświadczenie 
pracownika organu o przeprowadzaniu kontroli.

Drugim szczególnym sposobem wszczęcia kontroli jest wszczęcie	wobec	osoby	nieobec-
nej	(art. 284 § 3 i 4 O.p.). Polega ono na tym, że jeżeli kontrolujący nie zastanie podatnika ani 
żadnej osoby go reprezentującej w miejscu zgłoszonym jako miejsce wykonywania działal-
ności, to doręcza podatnikowi pismo zawierające wezwanie do stawienia się w siedzibie orga-
nu podatkowego następnego dnia po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania. Jeżeli 
podatnik stawi się na to wezwanie, to w tym momencie zostanie mu doręczone upoważnienie 
KON-W, a więc zostanie wszczęta kontrola. Jeżeli zaś się nie stawi, to kontrolę uznaje się za 
wszczętą w dniu, w którym miał się stawić. Również w tych szczególnych przypadkach nale-
ży przyjmować, że wszczęcie kontroli nastąpiło od początku dnia, w którym – odpowiednio 
– okazano podatnikowi legitymację albo podatnik nie stawił się na wezwanie.

B. Jak zakres kontroli wpływa na prawo do korekty
W przypadku wszczęcia zwykłego zakres kontroli jest znany od początku, gdyż wynika z upo-

ważnienia KON-W, które powinno określać dwa elementy objęte kontrolą: rodzaj podatku oraz 
okres rozliczeniowy. Co ważne, upoważnienie niezawierające któregokolwiek z tych elementów 
należy uznać za wadliwe w stopniu istotnym, a w konsekwencji jako niewszczynające kontroli po-
datkowej, co zresztą wyrażone jest wyraźnie w art. 283 § 4 O.p. Warto dodać, że jedno upoważ-
nienie może obejmować więcej niż jeden rodzaj podatku i więcej niż jeden okres rozliczeniowy.



14 KoreKtadeKlaracjipodatKowej

IFK
www.inforfk.pl 

W przypadku wszczęcia kontroli na legitymację zakres kontroli nie jest określony 
w żadnym dokumencie. Jednakże organ powinien doręczyć kontrolowanemu upoważnie-
nie w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli (art. 284a § 2 O.p.). Należy więc 
przyjąć, że w okresie między wszczęciem kontroli a doręczeniem upoważnienia KON-W 
prawo do korekty jest zawieszone totalnie, bo rozwiązanie przeciwne – że nie jest za-
wieszone w ogóle, jest nie do przyjęcia w świetle przepisów. Można jedynie zaryzyko-
wać tezę, że jeśli podatnik jest w stanie udowodnić, że pracownik okazujący legitymację 
oświadczył ustnie, w jakim zakresie zostaje wszczynana kontrola, to korekta dokonana 
w ciągu tego krótkiego okresu i poza tym oświadczonym ustnie zakresem kontroli jest 
skuteczna.

 
W przypadku wszczęcia	kontroli	wobec	osoby	nieobecnej należy założyć, że upoważ-

nienie KON-W zostało już sporządzone, a więc wyznacza zakres kontroli. Okoliczność, że 
podatnik w dniu wszczęcia dokumentu tego w ogóle nie widział, nie ma tu znaczenia, skoro 
przepisy zakładają poniekąd tzw. fikcję prawną zaznajomienia z upoważnieniem do kontroli. 
Sytuacja jest analogiczna do doręczenia zastępczego (przez awizo), gdzie też zakłada się, 
że pismo zostało podatnikowi doręczone, choć w rzeczywistości tak nie było.

C. W jakich przypadkach należy dokonać korekty po zakończeniu kontroli
Kontrola podatkowa kończy się w dniu doręczenia podatnikowi protokołu kontroli 

(art. 291 § 4 O.p.). Z tą chwilą podatnik odzyskuje prawo do korekty deklaracji. Jeśli kontrola 
nie wykazała nieprawidłowości, to nie ma powodów do składania korekty na niekorzyść po-
datnika, a więc nie ma o czym mówić. Jeżeli natomiast kontrola wykazała nieprawidłowości, 
to teraz właśnie jest moment, by podatnik złożył korektę uwzględniającą wynik kontroli. 
Fiskus wręcz na to liczy i czeka, bo nie będzie miał dalszej roboty. Jeśli więc podatnik złoży 
korektę uwzględniającą w całości wynik kontroli, to prowadzenie dalszych procedur, a ści-
ślej – wszczynanie postępowania podatkowego – jest bezprzedmiotowe. W orzecznictwie 
sądów administracyjnych wyrażany jest pogląd, że w takiej sytuacji wszczęcie postępowa-
nia jest wręcz zakazane, co wynika z art. 165b § 1 O.p. Jeśli zaś podatnik nie złoży w ogóle 
korekty deklaracji, to organ ma oczywiście prawo wszcząć postępowanie podatkowe, by 
zakończyć je decyzją wymiarową uwzględniającą wynik kontroli, ale to wszczęcie musi na-
stąpić w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli. Jeżeli natomiast podatnik korektę de-
klaracji złoży, ale nie uwzględni w niej wszystkich nieprawidłowości ujawnionych w kontroli 
podatkowej, to organ może wszcząć postępowanie także po upływie 6 miesięcy od zakoń-
czenia kontroli (art. 165b § 3 pkt 1 O.p.).

Jak widać, istnieje ścisła zależność między zakresem nieprawidłowości ujawnionych 
w kontroli a zakresem wynikającej z niej korekty deklaracji. Z związku z tym warto podkre-
ślić, że w tym kontekście liczą się tylko nieprawidłowości zapisane wyraźnie w protokole 
kontroli, co dobrze ilustruje następująca sytuacja.

PrzyKład
16 grudnia kontrolowanej spółce doręczono protokół kontroli, w którym wykazano nie-
prawidłowości w zakresie X. Spółka następnego dnia złożyła wyjaśnienia do protokołu. 
29 grudnia organ doręczył spółce pismo, w którym – w trybie ustosunkowania się do 
zastrzeżeń do protokołu – wytknął spółce nieprawidłowości w zakresie Y, o których nie 
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było wzmianki w protokole kontroli. 8 stycznia następnego roku spółka złożyła korektę 
deklaracji CIT-8, w całości uwzględniającą nieprawidłowości w zakresie X, ale nieko-
rygującą podatku w zakresie Y. Wobec tego organ wszczął postępowanie, by wydać 
decyzję uwzględniającą nieprawidłowości Y. Czy wszczęcie tego postępowania było 
prawidłowe?
Nie było nieprawidłowe. Organ – stosownie do przywołanego wyżej art. 165b § 1 op – nie 
miał prawa wszczynania postępowania podatkowego. Okoliczność, że protokół kontroli 
był wadliwy, bo niepełny, nie może przełamywać gwarancji procesowej wynikającej z po-
wyższego przepisu (tak orzekł NSA w wyroku z 24 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2341/11).
 
Można podsumować, że złożenie przez podatnika korekty deklaracji uwzględniającej 

wszystkie nieprawidłowości wykazane w protokole kontroli oddala niebezpieczeństwo 
wszczynania postępowania podatkowego na niekorzyść podatnika dotyczącego tego sa-
mego zobowiązania podatkowego. Obowiązuje jednak przepis, zgodnie z którym wszczęcie 
takiego postępowania jest wyjątkowo możliwe, gdy „organ podatkowy otrzyma informacje 
od organów podatkowych lub od innych organów, uzasadniające wszczęcie postępowania” 
(art. 165b § 3 pkt 2 O.p.). O jakie informacje chodzi w tym przepisie?

PrzyKład
U podatnika przeprowadzono kontrolę podatkową, która ujawniła nieprawidłowości. Zo-
stały one jednak uwzględnione w całości w złożonej przez podatnika korekcie deklaracji. 
Po jakimś czasie organ podatkowy otrzymał od urzędu statystycznego opinię klasyfika-
cyjną, z której wynikało, że towary sprzedawane przez podatnika powinny być opodatko-
wane wyższą stawką VAT. Czy opinia ta daje podstawę do wszczęcia postępowania na 
podstawie cytowanego przepisu?
Nie, gdyż w przepisie tym chodzi wyłącznie o informacje dotyczące faktów, a nie pra-
wa (tak rozstrzygnął problem WSA w Krakowie w wyroku z 9 grudnia 2016 r., sygn. akt 
I SA/Kr 1083/16). Natomiast podstawą do wszczęcia postępowania mogą być informacje 
o dokonanej przez podatnika, a niewykazanej przez niego sprzedaży, o której organ po-
datkowy dowiedział się jakiś czas później, prowadząc kontrolę podatkową u kontrahenta 
podatnika.

1.2.3. Zawieszenie prawa do korekty w trakcie postępowania  
podatkowego
Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępo-

wania podatkowego – w zakresie objętym tym postępowaniem (art. 81b § 1 pkt 1 O.p.). Aby 
ustalić swoje prawo do korekty, podatnik powinien:

■■ wiedzieć, w jakim momencie postępowanie podatkowe jest uznane za rozpoczęte (mo-
ment wszczęcia postępowania), ponieważ od tego momentu jego prawo do korekty jest 
zawieszone,

■■ ustalić zakres prowadzonego postępowania podatkowego, ponieważ prawo do korekty 
jest zawieszone tylko w zakresie prowadzonego postępowania podatkowego,

■■ znać skutki decyzji kończącej postępowanie podatkowe, ponieważ wpływa ona istotnie 
na prawo do korekty.
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A. W jakim momencie rozpoczyna się zawieszenie prawa do korekty
Prawo do korekty jest zawieszane w momencie wszczęcia postępowania podatkowego. 

Postępowanie podatkowe organ wszczyna w formie postanowienia, a datą wszczęcia po-
stępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowa-
nia (art. 165 § 2 i 4 O.p.). Sytuacja jest więc z zasadzie klarowna, ale następujące uwagi mogą 
rozwiać ewentualne wątpliwości.

Doręczenie powyższego postanowienia następuje na ogólnych zasadach dotyczących 
doręczeń.

Podatnik nie ma prawa do zaskarżania postanowienia o wszczęciu postępowania podat-
kowego, a więc w żaden sposób nie może odwrócić efektu w postaci zawieszenia upraw-
nienia do skorygowania deklaracji.

Również i w tym przypadku liczy się dzień, a nie dokładny czas (godzina i minuta), co 
było uzasadnione przy omawianiu wszczęcia kontroli podatkowej (rozdział 1.2.2.A.).

Również i w tej sytuacji, jeżeli podatnik po wszczęciu postępowania jednak złoży korektę 
deklaracji, nie wywoła ona żadnych skutków prawnych, a organ ma obowiązek zawiadomić 
pisemnie podatnika o bezskuteczności złożonej korekty (art. 81b § 2 O.p.).

Wszczęcie postępowania podatkowego nie musi być poprzedzone kontrolą podatkową, 
a jeśli było, to kontrola nie wpływa na przedstawione zasady ustalania daty wszczęcia po-
stępowania.

 
Zupełnie inaczej przedstawia się data wszczęcia postępowania podatkowego w przy-

padku, gdy sam podatnik wnosi o przeprowadzenie tego postępowania (np. składając wnio-
sek o stwierdzenie nadpłaty albo o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych), 
a więc tzw. wszczęcia na wniosek, ale te sytuacje nie mają nic wspólnego z korektą dekla-
racji na niekorzyść, wobec czego zostaną pominięte.

B. Jak zakres postępowania podatkowego wpływa na prawo do korekty
Nie ma urzędowego wzoru postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podat-

kowego, tym niemniej nie powinno być wątpliwości, że w postanowieniu tym organ powi-
nien wskazać objęte postępowaniem: zobowiązania podatkowe, czyli rodzaj podatku, oraz 
okres rozliczeniowy. Tylko w zakresie wskazanym w postanowieniu prawo do korekty zo-
stanie zawieszone. Natomiast dopuszczalne będzie składanie innych korekt, nieobjętych 
zakresem postanowienia.

W mało prawdopodobnej sytuacji, w której w postanowieniu nie ma tych danych, podat-
nik jak najbardziej może skierować pismo, niebędące środkiem zaskarżenia, z żądaniem 
sprecyzowania zakresu postępowania. Jeśli organ na takie pismo nie zareaguje, co notabe-
ne wydaje się jeszcze mniej prawdopodobne, podatnik miałby prawo uznać, że uprawnienie 
do złożenia korekty nie zostało zawieszone w żadnym zakresie.

C. Zakończenie postępowania podatkowego a korekta deklaracji
Co prawda przepis przewiduje, że po zakończeniu postępowania podatkowego upraw-

nienie do skorygowania deklaracji odżywa w zakresie nieobjętym decyzją kończącą po-
stępowanie (art. 81b § 1 pkt 2 lit. b O.p.), ale w przypadku omawianej teraz korekty na nie-
korzyść sytuacja ta praktycznie nie może mieć miejsca (jeśli pominie się jakiś przypadek 
podatnika, który jednak chce zapłacić więcej, niż określił to organ w decyzji).
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1.2.4. Zawieszenie prawa do korekty w związku z kontrolą  
celno-skarbową

A. W jakiej dacie następuje wyłączenie prawa do korekty

Zachodzą istotne różnice między kontrolą podatkową a kontrolą celno-skarbową. Ta dru-
ga nigdy nie jest poprzedzana zawiadomieniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli, ale 
za to wyłączenie prawa do korekty nie następuje z chwilą wszczęcia kontroli, ale dopiero 
z upływem 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skar-
bowej (art. 62 ust. 4 ustawy o KAS). Tak więc w porównaniu z kontrolą podatkową podatnik 
ma tu więcej czasu na dokonanie korekty i może to zrobić, gdy kontrola już jest wszczęta. 
Korekta deklaracji złożona po upływie tego 14-dniowego terminu, a przed zakończeniem 
kontroli celno-skarbowej, nie wywołuje skutków prawnych, przy czym nie ma tu przepisu 
zobowiązującego organ podatkowy do zawiadamiania podatnika, który złożył bezskuteczną 
korektę, o tejże bezskuteczności.

B. Jak zakres kontroli celno-skarbowej wpływa na prawo do korekty
Zakres kontroli skarbowej określony jest w upoważnieniu do przeprowadzenia kontro-

li celno-skarbowej wystawianym zgodnie z urzędowym wzorem, a ściślej – w Części C, 
poz. 23. Wzór nie wskazuje, że należy tam wpisać rodzaj podatku (zobowiązania podatko-
wego) i okres rozliczeniowy. Jest to uzasadnione tym, że kontrola celno-skarbowa może 
dotyczyć różnych aspektów – nie tylko podatkowych (art. 54 ust. 1 ustawy o KAS). Należy 
jednak oczekiwać i w konsekwencji domagać się, by upoważnienie do przeprowadzenia 
typowej kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych (art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy o KAS) 
dane te zawierało. Jeżeli natomiast konkretne upoważnienie nie określałoby rodzaju po-
datku lub okresu rozliczeniowego, to – podobnie jak w omawianym wcześniej przypadku 
pisemnego postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego – podatnik powinien 
wystosować pismo do organu podatkowego z żądaniem sprecyzowania zakresu kontroli. 
Brak odpowiedzi na to pismo ze strony organu, mało zresztą prawdopodobne, oznaczałoby 
brak wskazania zakresu kontroli, a tym samym – nieokreślenie zakresu, w jakim prawo do 
korekty zostało zawieszone. W konsekwencji można przyjąć, że podatnik – na skutek wadli-
wego wszczęcia kontroli – nie utracił prawa do korekty w żadnym zakresie.

C. Zakończenie kontroli a korekta deklaracji
Kontrola celno-skarbowa kończy się z chwilą doręczenia kontrolowanemu wyniku kon-

troli, czyli dokumentu podsumowującego tę kontrolę (art. 82 ust. 1 ustawy o KAS). Podatnik 
ma od tej daty 14 dni na złożenie korekty deklaracji, a więc może – akceptując wynik kontroli 
– dostosować swoje poprzednie rozliczenie podatkowe do ustaleń poczynionych przez or-
gan kontrolujący (art. 82 ust. 3 ustawy o KAS). Jeśli to zrobi i organ korektę tę zaakceptuje, 
czyli uzna, że w pełni odpowiada ona wynikowi kontroli, sprawa się kończy. Organ już tylko 
doręczy podatnikowi zawiadomienie o uwzględnieniu korekty deklaracji (art. 83 ust. 2 ustawy 
o KAS).

Jeśli zaś będzie inaczej, tzn. jeśli podatnik nie złoży korekty deklaracji w ogóle albo or-
gan nie zaakceptuje w powyższym sensie korekty złożonej przez podatnika, to nastąpi prze-
kształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe (art. 83 ustawy o KAS). 
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Organ wyda postanowienie o tym przekształceniu i doręczy je podatnikowi. Dzień dorę-
czenia tego postanowienia podatnikowi jest zarazem dniem wszczęcia postępowania po-
datkowego. A, jak była już o tym mowa wcześniej, wszczęcie postępowania podatkowego 
wyłącza prawo do złożenia korekty deklaracji. Uściślając, w omawianej sytuacji wyłącze-
nie prawa do złożenia korekty deklaracji następuje wraz z upływem 14-dniowego terminu 
na złożenie korekty deklaracji, liczonego od dnia doręczenia wyniku kontroli. Późniejsze 
doręczenie postanowienia o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie po-
datkowe nie ma znaczenia dla prawa do korekty, ponieważ zostaje ono zawieszone z upły-
wem 14-dniowego terminu przewidzianego na złożenie korekty (art. 82 ust. 3 zdanie 2 ustawy 
o KAS).

Omawiana regulacja obowiązuje od 1 marca 2017 r., wobec czego nie ma jeszcze do-
świadczeń praktycznych wynikłych z jej stosowania. A wątpliwości na pewno nie zabraknie. 
Oto jedna z nich.

 
PrzyKład
Kontrola celno-skarbowa zakończyła się wynikiem kontroli wykazującym zaniżenie podat-
ku wynikające z trzech przyczyn. Trzeciego dnia po otrzymaniu tego dokumentu, podat-
nik złożył korektę deklaracji uwzględniającą tylko dwie z tych przyczyn, a tym samym ko-
rygującą wysokość rozliczenia podatkowego w stopniu mniejszym niż oczekiwany przez 
organ.
Czy wchodzi w grę dalszy kontakt między organem a podatnikiem w celu wyjaśnienia 
powstałej różnicy, a w jego efekcie – ewentualne złożenie powtórnej korekty deklaracji?
Wydaje się, że tak, co wynika stąd, że organ podatkowy w ramach czynności spraw-
dzających może kontaktować się z podatnikiem praktycznie zawsze, a liczba korekt 
deklaracji nie jest ograniczona. Dopóki więc nie minie 14-dniowy termin, ponowna 
korekta wydaje się dopuszczalna, czy to na skutek czynności organu, czy też z ini-
cjatywy własnej podatnika. Rozwiązanie to nie jest jednak oczywiste. Można bowiem 
stanąć na stanowisku formalistycznym i uznać, że w sytuacji, w której organ podat-
kowy uznaje złożoną korektę za niesatysfakcjonującą, kontrola celno-skarbowa auto-
matycznie przekształci się w postępowanie podatkowe. Przepisy na sztywno przewi-
dują bowiem przekształcenie kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, 
w przypadku gdy korekta nie spełnia oczekiwań organu kontroli (art. 83 ust. 1 ustawy 
o KAS). Z kolei wobec wszczęcia postępowania nastąpiłoby wyłączenie prawa do po-
wtórnej korekty. Czas pokaże, które rozwiązanie zostanie przyjęte w praktyce stoso-
wania tych nowych regulacji.
 
Wątpliwość kolejna. Czy podatnik może – z uwagi na szczególne okoliczności, np. choro-

bę – złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia korekty deklaracji? Taka możliwość 
w procedurach podatkowych istnieje, ale jednak nie w tym przypadku. Pomimo bowiem 
tego, że omawiany termin 14-dniowy uregulowany jest w przepisach proceduralnych, to jed-
nak ma tzw. charakter materialnoprawny, jak wszystkie terminy związane ze składaniem 
deklaracji podatkowych. A termin materialnoprawny nie może być przywrócony. Ponadto 
art. 94 ustawy o KAS, przewidujący odpowiednie stosowanie do kontroli celno-skarbowej 
przepisów Ordynacji podatkowej, nie przewiduje stosowania art. 162 O.p., który reguluje 
przywrócenie terminu.
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1.2.5. Schemat podsumowujący

Przedstawione dotychczas uwagi dotyczące obniżenia odsetek w związku z korektą de-
klaracji (rozdział 1.1.2.) oraz wyłączenia prawa do korekty (rozdział 1.2.) prowadzone były 
oddzielnie dla trzech rodzajów procedur: kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej i po-
stępowania podatkowego. Było to nieuniknione ze względu na występujące różnice. Warto 
jednak spróbować objąć wchodzące w grę sekwencje zdarzeń jednym spojrzeniem, w któ-
rym po obu odmiennych rodzajach kontroli następuje jednolite już (przynajmniej z punktu 
widzenia prawa do korekty deklaracji) postępowanie podatkowe.

W poniższym schemacie udzielono odpowiedzi co do stosowania obniżonych odsetek 
i prawa do korekty. Odpowiedzi te każdemu odcinkowi czasu przyporządkowują jedną z na-
stępujących wartości:

A – można stosować obniżone odsetki i można korygować deklarację
B – nie można stosować obniżonych odsetek, ale można korygować deklarację
C - nie można ani stosować obniżonych odsetek, ani korygować deklaracji.

DECYZJA PODATKOWA

ostateczność decyzji podatkowej  
(zakończenie postępowania  

podatkowego)

(A)

(A)

(A)

(B)

(C)

(C)

(B)

(C)

(B)

(B)

(C)

(C) (C)

KONTROLA PODATKOWA KONTROLA  
CELNO-SKARBOWA 

doręczenie upoważnienia  
do przeprowadzenia kontroli

upływ 14 dni  
od doręczenia upoważnienia

upływ 14 dni  
od doręczenia wyniku kontroli

doręczenie postanowienia  
o przekształceniu kontroli  

w postępowanie podatkowe  
(wszczęcie postępowania  

podatkowego)

doręczenie wyniku kontroli 
(zakończenie kontroli)

wszczęcie kontroli  
na podstawie legitymacji

doręczenie zawiadomienia  
o zamiarze wszczęcia kontroli

wszczęcie kontroli

doręczenie protokołu kontroli
(zakończenie kontroli)

doręczenie postanowienia 
o wszczęciu postępowania  

podatkowego 
(wszczęcie postępowania  

podatkowego)
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1.3. Sposób dokonania korekty

Forma korekty
Korektę deklaracji wykonuje się przez złożenie deklaracji w formie, w jakiej dopuszczal-

ne jest złożenie deklaracji pierwotnej. Należy więc posługiwać się tym samym wzorem (for-
mularzem) deklaracji, np. CIT-8 czy VAT-7, przy czym w odpowiednim polu, z reguły znaj-
dującym się w części określającej cel składania deklaracji, należy wybrać opcję „korekta 
deklaracji”.

Pewne wątpliwości może budzić dopuszczalność krzyżowania deklaracji elektronicznej 
i papierowej. Czy złożenie deklaracji pierwotnej w jednej z tych dwóch form oznacza, że 
forma ta musi być zachowana też dla deklaracji korygującej? 

Jeżeli przepisy zobowiązują do składania deklaracji wyłącznie elektronicznych, to oczy-
wiste jest, że również korekta musi mieć formę elektroniczną. Natomiast w odniesieniu do 
przypadków, w których deklaracja może być złożona w dowolnej formie (papierowej albo 
elektronicznej), nie ma żadnego ogólnego przepisu, który zakazywałby zastosowanie papie-
rowej korekty elektronicznej deklaracji pierwotnej i na odwrót.

Treść korekty
Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pozycje formularza deklaracji. I tyle. Od 2016 r. 

nie jest bowiem obowiązkowe pisemne uzasadnienie korekty. Brak obowiązku nie wyklucza 
oczywiście możliwości złożenia, w dowolnej zresztą formie, wyjaśnienia przyczyn korekty. 
Może też być tak, że na skutek korekty deklaracji organ podatkowy wezwie podatnika – w 
trybie czynności sprawdzających – do złożenia odpowiednich wyjaśnień. W takim wypadku 
powstanie procesowy obowiązek odpowiedzi na takie wezwanie, z sankcjami właściwymi 
dla wszystkich przypadków niezastosowania się do wezwań w ramach czynności spraw-
dzających.

Termin dokonania korekty
Korekta deklaracji może nastąpić w każdym czasie, limitowanym jedynie przedawnie-

niem zobowiązania podatkowego, którego korekta dotyczy. Należy jednak pamiętać o okre-
sach, w których prawo do złożenia skutecznej korekty jest wyłączone (rozdział 1.2.), a także 
o tym, że korzystanie z obniżonych odsetek obwarowane jest terminem 6 miesięcy od upły-
wu terminu do złożenia deklaracji pierwotnej (rozdział 1.1.2.).

Termin zapłaty należności wynikającej z korekty
Nie ma przepisu ogólnego, który wskazywałby, w jakim czasie – w stosunku do złożenia 

korekty deklaracji – powinno nastąpić dopłacenie podatku wynikające z tej korekty. Trzeba 
jednak pamiętać, że:
–  samo złożenie korekty nie wstrzymuje biegu odsetek od zaległości podatkowej, gdyż 

efekt ten powoduje dopiero zapłata tej zaległości (rozdział 1.1.1.);
–  zapłacenie obniżonych do 50% odsetek podatkowych jest możliwe tylko wtedy, gdy zapła-

ta nastąpi w ciągu 7 dni od złożenia korekty (rozdział 1.1.2.);
–  wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej za złożenie nieprawdziwej deklaracji 

pierwotnej wchodzi w grę tylko wtedy, gdy zapłata nastąpiła „niezwłocznie” po korekcie 
(rozdział 1.1.3.).
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Korekta dokonywana przez organ
Możliwe jest, że podatnik nie będzie musiał sam robić korekty deklaracji, bo zrobi to za 

niego organ podatkowy, do którego deklaracja została złożona (art. 274 O.p.). W interesują-
cym nas tu przypadku korekty na niekorzyść, a więc podwyższającej wysokość rozliczenia 
podatkowego, możliwe jest to tylko wtedy, gdy zarazem:
– błąd podatnika jest oczywisty;
– zmiana wysokości rozliczenia podatkowego nie przekracza 5000 zł.

Organ doręcza podatnikowi skorygowaną deklarację, a gdy podatnik nie wyrazi sprzeci-
wu, uznaje się, że korekta wywołuje takie same skutki prawne jak korekta deklaracji złożona 
przez podatnika. Możliwe jest więc – pod warunkiem zapłacenia brakującej kwoty podatku 
– zarówno obniżenie odsetek, jak i wyłączenie odpowiedzialności karnej.

2. Korekta deklaracji na korzyść podatnika
2.1. Uwagi ogólne
W sytuacji, w której podatnik zorientował się, że kwota podatku, którą wykazał w złożonej 

deklaracji, jest zawyżona albo wręcz w całości jest kwotą nienależną, bo w danej sytuacji 
zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstało, przepisy przyznają mu dwa uprawnienia. 
Podatnik może złożyć:
– korektę deklaracji,
– wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Nieumiejętne posługiwanie się tymi uprawnieniami może pogorszyć sytuację podatnika. 
Co gorsza, nie utarły się w praktyce jednoznaczne ogólne zasady stosowania tych upraw-
nień. W szczególności nie jest oczywiste, co spotka podatnika, który złożył korektę deklara-
cji na swoją korzyść, ale nie złożył odrębnego wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

W kwestii relacji między korektą deklaracji a wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jeden 
kierunek jest jednak przesądzony: jeśli podatnik składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty 
dotyczący zobowiązania podatkowego objętego wcześniej złożoną deklaracją, to do tego 
wniosku musi dołączyć korektę tej deklaracji (art. 75 § 3 O.p.).

  
PrzyKład
Spółka z o.o. złożyła korektę deklaracji w podatku od nieruchomości wynikającą z tego, że 
po kilku latach zmienił się pogląd dotyczący opodatkowania urządzeń technicznych (budowli) 
posiadanych przez spółkę. Organ podatkowy w żaden sposób nie zareagował na złożoną ko-
rektę, a gdy po jakimś czasie podatnik upomniał się o nią, organ odpowiedział, że korekta nie 
może być uwzględniona, bo zobowiązanie podatkowe, którego korekta dotyczy, przedawniło 
się już. Czy podatnik ma jeszcze jakąś szansę na zwrot nadpłaconego podatku?
W tej sytuacji podatnik nie złożył wniosku o stwierdzenie nadpłaty, więc odzyskanie nad-
płaconego podatku będzie dla niego znacznie utrudnione albo nawet wykluczone. Prze-
dawnienie działa na obie strony – z reguły na korzyść podatnika, ale może zadziałać także 
na jego niekorzyść, o czym w przypadku nadpłat podatnicy powinni zawsze pamiętać. 
W przedstawionym przypadku podatnik może liczyć na to, że sąd administracyjny uzna, 
że organ naruszył zasadę zaufania do organów podatkowych (art. 121 O.p.), ale równie 
dobrze może się tak nie stać. Warto więc w przypadku złożenia korekty deklaracji z wyka-
zaną nadpłatą podatku składać wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
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2.2. Złożenie korekty deklaracji bez wniosku o stwierdzenie nadpłaty

Złożenie samej tylko korekty deklaracji nie jest czynnością formalnie zobowiązującą organ 
podatkowy do wszczęcia postępowania podatkowego w celu wydania korzystnej dla podatnika 
decyzji. Co prawda pobór podatku w trybie tzw. samoobliczenia opiera się na zasadzie, że poda-
tek do zapłaty przyjmuje się w takiej wysokości, w jakiej wykazuje go podatnik w deklaracji (pier-
wotnej albo skorygowanej), chyba że organ podatkowy wyda decyzję określającą inną wysokość 
podatku (art. 21 § 2 i 3 O.p.), wobec czego można by twierdzić, że korekta deklaracji, z której 
wynika nadpłata podatku, jest czynnością wystarczającą, by organ podatek zwrócił, a jeśli się 
z korektą nie zgadza, by wydał stosowną decyzję. Jednak wchodzą tu w grę aspekty procedu-
ralne. Skoro konsekwencją przywołanej zasady przyjmowania podatku w wysokości wykazanej 
w deklaracji jest to, że samo złożenie deklaracji podatkowej nie jest czynnością, która zmusza or-
gan do wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji, to organ wydaje decyzję tylko 
wtedy, gdy uzna to za stosowne. Przenosi się to też na złożenie deklaracji korygującej na korzyść 
podatnika. Organ zareagować może, ale nie musi. Można powoływać się, słusznie zresztą, na 
wspomnianą zasadę zaufania do organów podatkowych, ale jest to argument miękki. Lepiej więc 
nie narażać się na trudności i wraz z korektą deklaracji złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. 
Zanim jednak do niego przejdziemy (rozdział 2.3.), kilka słów o możliwej reakcji organu podatko-
wego na korektę deklaracji bez wniosku o stwierdzenie nadpłaty.

Oczywiście całkowity brak reakcji organu na złożoną korektę jest zachowaniem aroganckim 
i zasługuje na zdecydowaną krytykę jako naruszające zasadę zaufania do organów podatko-
wych. Organ powinien na korektę zareagować. Może doręczyć podatnikowi pismo wskazujące 
na potrzebę złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty albo zamiast tego może w trybie czynno-
ści sprawdzających wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień, które pozwolą ocenić zasadność 
korekty. Oczywiście organ może od razu, a więc bez wyjaśniania, zwrócić podatnikowi nadpła-
coną kwotę, ale takie rozwiązanie jest w praktyce bardzo mało prawdopodobne. Przypomnijmy, 
że od 2016 r. nie ma już obowiązku pisemnego podawania przyczyn korekty.

W każdym razie, jeżeli organ podatkowy nad korektą złożoną bez wniosku o stwierdzenie 
nadpłaty się już pochyli i uzna ją za niezasadną, powinien wszcząć z urzędu postępowanie 
podatkowe, by w formie decyzji określić wysokość zobowiązania podatkowego w wysoko-
ści innej niż wynikająca ze złożonej korekty deklaracji.

 
PrzyKład
Gmina złożyła korektę deklaracji VAT-7 wraz z pismem zatytułowanym  „Uzasadnienie 
przyczyn korekty deklaracji VAT-7”. Przyczyną korekty były rozliczenia związane z centra-
lizacją VAT w gminie. Organ nie zgodził się merytorycznie ze stanowiskiem gminy, wobec 
czego wydał decyzję o bezskuteczności złożonej korekty. Czy postąpił prawidłowo?
Nie, przepisy proceduralne nie przewidują wydawania decyzji o bezskuteczności korekty 
(zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1183/16). Jeśli 
organ nie zgadza się z wysokością podatku wykazaną w korekcie deklaracji, powinien 
wydać odpowiednią decyzję merytoryczną (wymiarową). Natomiast bezskuteczność ko-
rekty deklaracji zachodzi tylko wtedy, gdy korekta została złożona w czasie trwania okre-
ślonych procedur prowadzonych wobec podatnika, o czym była mowa w rozdziale 1.2. 
Konsekwencją proceduralną tej bezskuteczności jest jedynie pismo, w którym organ po-
wiadamia o tym podatnika (art. 81b § 2 O.p.). 
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2.3. Złożenie korekty deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie 
nadpłaty
Przepisy regulujące składanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty wyraźnie wskazują, że 

jeśli rozliczeniu podatku danego rodzaju towarzyszył obowiązek złożenia deklaracji, to po-
datnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygo-
waną deklarację (art. 75 § 3 O.p.).

Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty jest równoznaczne z wszczęciem postępo-
wania podatkowego. Jednakże postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty cechuje się 
istotnymi odrębnościami (A-C)

A. Zakończenie sprawy zwrotem nadpłaty bez decyzji
Jeżeli prawidłowość korekty deklaracji nie budzi wątpliwości organu podatkowego, to 

nie powinien on wydawać decyzji, a tylko zwrócić nadpłatę podatnikowi (art. 75 § 4 O.p.). 
Sprawa kończy się więc jedynie faktycznym przekazaniem kwoty wynikającej z korekty po-
datnikowi. Oczywiście możliwe to jest tylko wtedy, gdy organ zgadza się z korektą w cało-
ści. Jeśli zaś zgadza się częściowo, to powinien wydać decyzję, w której w jakiejś części 
stwierdzi nadpłatę, a w pozostałej części odmówi stwierdzenia nadpłaty (art. 75 § 4a O.p.).

Co ciekawe i korzystne dla podatników, jeżeli nastąpi zwrot nadpłaty bez decyzji, a potem 
okaże się, że korekta deklaracji, na której zwrot ten oparto, była nieprawidłowa, a zwłaszcza 
– niezgodna z rzeczywistością, to w zakresie dokonanego zwrotu nie może być wszczęte 
postępowanie karne skarbowe (art. 75 § 5 O.p.).

B. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty a zwykłe postępowanie 
wymiarowe
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podlega rozpatrzeniu tylko w zakresie okoliczności 

wskazanych w tym wniosku. Nie jest to więc zwykłe postępowanie wymiarowe, w którym 
należy całościowo rozpoznać wchodzący w grę okres rozliczeniowy. Tym niemniej, jeśli ko-
rekta jest rozległa, a więc dotyczy znacznej części podatku wykazanego w deklaracji pier-
wotnej lub wymaga analizy wielu zdarzeń gospodarczych, organ ma prawo przeprowadzić 
pełne postępowanie wymiarowe dotyczące danego rodzaju podatku i okresu rozliczeniowe-
go (art. 75 § 4b O.p.). W orzecznictwie przyjmuje się, że organ powinien w takim przypadku 
wszcząć z urzędu odrębne postępowanie, wydać w nim zwykłą decyzję wymiarową i od niej 
uzależnić treść decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty (wyroki NSA: z 18 lutego 2016 r., 
sygn. akt II FSK 3849/13, i z 14 czerwca 2016 r., sygn. akt I GSK 1637/14).

Może też zdarzyć się, że w momencie składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty będzie 
istniała już zwykła decyzja wymiarowa dotycząca tego samego zobowiązania podatkowe-
go. W takiej sytuacji nie ma wątpliwości, że organ jest związany tą wcześniejszą decyzją 
wymiarową i nie może rozstrzygnąć wniosku o stwierdzenie nadpłaty niezgodnie z jej treś-
cią. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty nie może być bowiem narzędziem do kwestionowania 
decyzji wymiarowej poza zwykłym trybem jej zaskarżania (zob. wyrok WSA w Warszawie 
z 26 sierpnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 124/15).

C. Stwierdzenie nadpłaty a przedawnienie
Niebezpieczeństwem, o którym należy pamiętać, jest możliwość przedawnienia nad-

płaconego zobowiązania podatkowego. Przedawnienie ma charakter bezwzględny, a więc 
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zamyka rozliczenie danego okresu niezależnie od tego, czy jest to dla podatnika korzystne, 
czy niekorzystne.

Powstaje tu więc obawa przed przewlekaniem procedur podatkowych przez organy po-
datkowe ze skutkiem – dla nadpłaty – śmiertelnym. Na szczęście Ordynacja podatkowa 
przesądza, że jeśli przed upływem terminu przedawnienia podatnik złożył wniosek o stwier-
dzenie nadpłaty, to organ powinien wniosek ten rozpatrzyć w całej rozciągłości także wte-
dy, gdy przedawnienie po złożeniu wniosku już nastąpiło (art. 79 § 3 O.p.). Co prawda, przy-
wołany przepis operuje zwrotem, że w takiej sytuacji decyzję o nadpłacie można wydać, ale 
uwzględniając kontekst tego przepisu (wyłączenie zakazu wynikającego z przedawnienia), 
należy przyjąć, że wydanie merytorycznej decyzji jest w tej sytuacji obowiązkiem organu, 
a nie tylko uprawnieniem. Tej sytuacji warto przyjrzeć się bliżej, by poczynić jedno ważne 
zastrzeżenie. Otóż otwarcie możliwości wydania decyzji podatkowej po upływie przedaw-
nienia ze względu na złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty nie może być pretekstem do 
tego, by organ podatkowy przy tej okazji czynił jakieś ustalenia niekorzystne dla podatnika. 
Po upływie przedawnienia organ nie może podwyższyć zobowiązania podatkowego. Innymi 
słowy, gdy przedawnienie już nastąpi, zakres rozpoznania sprawy ogranicza się wyłącznie 
do okoliczności wskazanych we wniosku o stwierdzenie nadpłaty, Tak więc organ podatko-
wy może co najwyżej odmówić stwierdzenia nadpłaty.

PrzyKład
Spółka z o.o. 27 grudnia 2016 r. złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od 
nieruchomości za rok 2011 wraz z korektą złożonej wcześniej deklaracji, twierdząc, że 
zbyt wysoko określona została wartość podlegających opodatkowaniu budowli. Organ 
podatkowy 30 grudnia 2016 r. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wymiaru podat-
ku od nieruchomości za rok 2011, a 16 lutego 2017 r., a więc już po upływie przedawnienia, 
wydał decyzję, w której nie uwzględnił wniosku spółki, a ponadto określił podatek w wyso-
kości większej niż wynikająca z deklaracji spółki ze względu na dostrzeżenie, że zaniżono 
powierzchnię gruntu podlegającego opodatkowaniu. Czy decyzja jest prawidłowa?
Nie, organ podatkowy po upływie przedawnienia mógł jedynie nie zgodzić się z wnio-
skiem spółki, a więc wydać decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty, czyli pozostawia-
jącą wysokość podatku bez zmian.
 
Przedstawiona regulacja jest więc korzystna dla podatników. Niestety, inny przepis Ordy-

nacji podatkowej – art. 79 § 1 – idzie w przeciwnym kierunku. Zakazuje bowiem wszczynania 
postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w czasie trwania postępowania podatko-
wego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej. Intencja tej regulacji jest skądinąd 
zrozumiała: zwykłe postępowanie wymiarowe ma pierwszeństwo wobec wycinkowego 
przecież postępowania w sprawie nadpłaty. Możliwe efekty praktyczne działania tego prze-
pisu mogą jednak być poważne. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, w której organ 
podatkowy specjalnie będzie przedłużał np. kontrolę podatkową, po czym zamknie ją już po 
upływie przedawnienia, a podatnikowi zaprezentuje art. 79 § 2 O.p., w myśl którego prawo 
do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego. Czy podatnik jest w tej sytuacji bezbronny? Nie, ale trzeba 
przyznać, że sytuacja nie jest klarowna. Zauważmy, że zakaz określony w art. 79 § 1 O.p. do-
tyczy wszczęcia postępowania, a nie złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Zakaz ten 
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kierowany jest więc do organu podatkowego. Podatnik może więc złożyć wniosek i dla za-
bezpieczenia swojego interesu powinien to zrobić przed upływem terminu przedawnienia. 
Problem jednak w tym, że wraz z wnioskiem powinien złożyć korektę deklaracji. A przecież 
złożenie korekty deklaracji w czasie trwania postępowania podatkowego i obu rodzajów 
kontroli jest bezskuteczne. To każe postawić znak zapytania wobec prawa do skutecznego 
złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w trakcie procedur wymiarowych. Na szczęście 
są jeszcze zasady ogólne postępowania, a wśród nich zasada zaufania do organów podat-
kowych. Podatnik ma więc szansę na ochronę w postaci korzystnego wyroku sądu admini-
stracyjnego potępiającego naganną praktykę organów podatkowych (zob. np. wyrok WSA 
w Bydgoszczy z 24 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 22/16).

 
Tytułem podsumowania zilustrujmy przykładowo wszystkie przedstawione wywody 

(A–C) na przykładzie, który swój finał znalazł przed NSA w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem 
z 14 października 2016 r., sygn. akt  II FSK 2584/14.

W sprawie tej kolejność zdarzeń była następująca:
■■ W grudniu 2009 r. spółka wraz z korektą deklaracji podatkowych złożyła wniosek o stwier-

dzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2007 od urządzeń informacyjnych 
zlokalizowanych na stacjach paliw.

■■ W czerwcu 2010 r. organ podatkowy wydał decyzję, w której określił wysokość zobowią-
zania podatkowego za rok 2007 i odmówił stwierdzenia nadpłaty wnioskowanej przez 
spółkę.

■■ Organ II instancji uchylił tę decyzję z uwagi na to, że organ I instancji nie wydał postano-
wienia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatko-
wego za rok 2007.

■■ Sprawa wróciła do ponownego rozpoznania.
■■ Organ teraz już wszczął z urzędu postępowanie jak należy, a spółka, korzystając ponie-

kąd z okazji, rozszerzyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty także o budynki znajdujące się 
na stacjach paliw. Do tego wniosku nie dołączyła korekty deklaracji, bo nie mogła – ze 
względu na trwające postępowania podatkowe.

■■ W efekcie organ wydał decyzję określającą podatek w tej samej wysokości co przedtem, 
a więc ponownie nie uwzględnił wniosku spółki (ani pierwotnego, ani rozszerzonego).

■■ Decyzja znowu została zaskarżona i uchylona, tym razem ze względu na uchybie-
nia w gromadzeniu dowodów. Na skutek tych wędrówek między instancjami nadszedł 
rok 2013, w którym organ podatkowy stwierdził, że nastąpiło przedawnienie, i wydał de-
cyzję umarzającą z tego powodu postępowanie podatkowe.

■■ Sprawa trafiła do WSA, który decyzję tę uchylił i nakazał merytoryczne rozpoznanie spra-
wy w całości, a to z tego względu, że wniosek o stwierdzenie nadpłaty został złożony 
przed upływem przedawnienia, a okoliczność, że rozszerzonemu wnioskowi o stwierdze-
nie nadpłaty nie towarzyszyła korekta deklaracji, bo nie mogła (ze względu na toczące się 
postępowanie), nie stoi tu na przeszkodzie.

■■ NSA, rozpatrując kasację organu II instancji od tego wyroku WSA, stanął na stano-
wisku, że brak korekty deklaracji przy rozszerzonym wniosku o nadpłatę jest jednak 
przeszkodą w jego rozpoznaniu, a więc w zakresie rozszerzonym nadpłata prze-
padła. NSA stwierdził jednak, że w momencie, w którym nastąpiło przedawnienie, 
istniała skuteczna korekta deklaracji związana z pierwotnym wnioskiem o nadpłatę, 
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a skoro tak, to przedawnienie nie może tej korekty zniweczyć. Podatnik wygrał więc 
sprawę częściowo.
Oto wnioski, które można wysnuć z przedstawionej sprawy:

–  należy rozróżniać postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty od zwykłego postępo-
wania wymiarowego, o czym była mowa w pkt B;

–  dopóki organ nie wyda decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłaty, to korekta dekla-
racji wykazująca tę nadpłatę jest ważna, co zresztą znajduje potwierdzenie w art. 21 
§ 2 i art. 81b § 2a O.p.;

–  procesowe konsekwencje przedawnienia w sytuacji nadpłaty (pkt C) nie są oczywiste 
również dla sądów administracyjnych wydających rozstrzygnięcia ze sobą niezgodne.
A wniosek mniej formalny, choć ważny, brzmi: z domaganiem się zwrotu nadpłaty nie 

warto zwlekać.

3. Korekta deklaracji a zmiana zdarzeń gospodarczych  
objętych deklaracją

Sytuacją wręcz nagminną w obrocie gospodarczym jest to, że dana transakcja jest po 
jakimś czasie modyfikowana. Przykładem sztandarowym jest tu częściowy zwrot towarów 
albo rabat posprzedażowy. Jeżeli transakcja, w jej wielkościach pierwotnych, została przy-
porządkowana i uwzględniona w rozliczeniu za okres, za który podatnik złożył już deklara-
cję, to czy taka zmiana zmusza podatnika do korekty tej deklaracji (rozliczenie wsteczne)? 
Alternatywą jest uwzględnienie takiej zmiany w rozliczeniu za okres, w którym zmiana ta 
nastąpiła (rozliczenie bieżące), za który deklaracja jeszcze nie została złożona, a więc żad-
na korekta deklaracji nie jest konieczna. Na szczęście, odpowiedź brzmi, że co do zasady 
późniejszą zmianę zdarzenia objętego złożoną już deklaracją można uwzględniać w rozli-
czeniu bieżącym, a więc bez korekty deklaracji. Teza ta wymaga jednak uszczegółowienia 
i to w rozbiciu na podatki dochodowe i na VAT.

3.1. Podatki dochodowe (CIT i PIT)

Wieloletnie spory i rozbieżności w orzecznictwie zaowocowały tym, że w 2016 r. ustawodaw-
ca zdecydował się wprowadzić nowe przepisy przesądzające o stosowaniu rozliczenia bieżące-
go. I to zarówno gdy chodzi o korektę przychodu (sprzedaży), jak i korektę kosztów (zakupów).

Kiedy zmiana dotycząca przychodu nie oznacza konieczności korekty deklaracji za 
okres, do którego przychód ten przyporządkowano? Zawsze wtedy, gdy korekta przycho-
du nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką (art. 12 ust. 3j 
updop i bliźniaczy art. 14 ust. 1m updof). To dobre szerokie ujęcie zwalnia od drobiazgowe-
go wnikania w przyczynę zmiany zdarzenia gospodarczego generującego przychód.

W jaki sposób należy uwzględnić zaistniałą zmianę gospodarczą? Te same przepisy 
wskazują, że poprzez odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych 
w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (inny doku-
ment).

Jak postąpić, gdy w bieżącym okresie rozliczeniowym przychodu nie ma albo jest za 
niski, by podatnik mógł uwzględnić zmniejszenie przychodu z tytułu dawnej sprzedaży? 
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Kwota, o którą nie można było pomniejszyć przychodu, powinna zwiększyć koszty uzyska-
nia przychodów (art. 12 ust. 3k updop i art. 14 ust. 1n updof).

 
Zmiana dotycząca kosztów podatkowych załatwiana jest analogicznie. Udzielmy jednak 

wyraźnych odpowiedzi. Kiedy zmiana nie oznacza konieczności korekty deklaracji za okres, 
do którego koszt pierwotny przyporządkowano? Zawsze wtedy, gdy korekta kosztu nie jest 
spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką (art. 15 ust. 4i updop i bliź-
niaczy art. 22 ust. 7c updof).

W jaki sposób należy uwzględnić zaistniałą zmianę? Te same przepisy wskazują, że po-
przez odpowiednie zmniejszenie lub zwiększenie kosztów poniesionych w okresie rozlicze-
niowym, w którym została otrzymana faktura korygująca (inny dokument).

Jak postąpić, gdy w bieżącym okresie rozliczeniowym poniesione koszty podatkowe 
są za niskie, by podatnik mógł uwzględnić zmniejszenie kosztów z tytułu dawnej sprze-
daży? Kwota, o którą nie można było pomniejszyć kosztów, powinna zwiększyć przychód 
(art. 15 ust. 4j updop i art. 22 ust. 7d updof).

 
Warto przypomnieć, że z dniem 1 stycznia 2016 r., a więc w tym samym dniu, w którym 

weszły w życie powyższe regulacje, uchylono przepisy zobowiązujące do korekty (zmniej-
szenia) kosztów w związku z niezapłaceniem należności (art. 15b updop i art. 24d updof). 
Ta nieobowiązująca już korekta kosztów ze względu na niezapłacenie należności nie była 
zresztą korektą deklaracji, gdyż dokonywana była w rozliczeniu okresu bieżącego. Było 
to więc coś innego niż korekta deklaracji za okres ubiegły, którą podatnik dokonuje, gdy 
zorientował się, że popełnił błąd rachunkowy, albo że niezgodnie z przepisami zaliczył dany 
wydatek do kosztów podatkowych.

3.2. VAT

W VAT sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana niż w podatkach dochodowych. 
Skomplikowanie to wynika z tego, że osobno należy rozważać korektę podatku należnego 
i korektę podatku naliczonego. Przy tym jest wiele rodzajów zmian powodujących korektę 
podatku, zwłaszcza naliczonego, a na dodatek brak jest przepisów regulujących niektóre 
sytuacje związane ze zmianą wysokości podstawy opodatkowania. Ze względu na ogólny 
charakter niniejszego opracowania kwestie te mogą być jedynie zasygnalizowane.

Również w VAT aktualna jest zasada ogólna, że późniejsze zmiany wpływające na okre-
ślenie wysokości podatku należnego i podatku naliczonego uwzględniane są w rozliczeniu 
bieżącym, a więc korekta deklaracji nie jest potrzebna. Nie dotyczy to sytuacji, w których 
korekta wynika z nieprawidłowości deklaracji pierwotnej, a więc przyczyna korekty istniała 
od początku, kiedy to korekta deklaracji powinna nastąpić.

A. Korekta podatku należnego
Jeśli chodzi o korektę wynikającą z obniżenia podstawy opodatkowania, to działają prze-

pisy art. 29a ust. 13, 15 i 16 ustawy o VAT, ustanowione po to, by korekta VAT następowała po 
obu stronach. W przypadku gdy sprzedawca koryguje podstawę opodatkowania i ma prawo 
obniżyć podatek należny, po stronie nabywcy powstaje obowiązek obniżenia podatku nali-
czonego. Aby zapewnić tę proporcjonalność rozliczeń u obu stron transakcji, sprzedawca 
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musi posiadać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Na szczęście 
przywołane przepisy przewidują wyjątki polegające na tym, że warunek ten nie musi być 
spełniony, a więc wystarczy uprawdopodobnienie wiedzy o korekcie po stronie nabywcy. Co 
ważne, sprzedawca może dokonać korekty VAT należnego w rozliczeniu za okres, w którym 
nabywca otrzymał fakturę korygującą. Nie trzeba więc dokonywać korekty deklaracji.

Odrębnie uregulowane jest obniżenie podstawy opodatkowania z tytułu tzw. ulgi na złe 
długi (art. 89a ustawy o VAT), gdzie również nie musi być stosowana korekta deklaracji.

 
Korekta wynikająca z podwyższenia podstawy opodatkowania, które zdarza się rza-

dziej, nie jest uregulowana wyraźnymi przepisami. Stosownie do poglądów przyjmowanych 
w orzecznictwie należy przyjąć, że jeżeli przyczyna podwyższenia zaistniała później, czyli 
nie istniała jeszcze w momencie dokonywania rozliczenia pierwotnego, to sprzedawca po-
winien dokonać tzw. korekty bieżącej, czyli za okres, w którym zaistniała okoliczność powo-
dująca podwyższenie podstawy opodatkowania.

PrzyKład
Wynagrodzenie za usługę reklamową obejmowało, oprócz wynagrodzenia ustalonego 
z góry, również jego podwyższenie w przypadku zaistnienia określonych w umowie oko-
liczności świadczących o skuteczności reklamy, i okoliczności te nastąpiły. Jeśli więc 
agencja reklamowa świadcząca tę usługę wykonała ją w sierpniu 2016 r. i wykazała ją 
w rozliczeniu za ten okres, a dodatkowe wynagrodzenie za skuteczność reklamy zaistnia-
ło w marcu 2017 r., to agencja wykazuje podatek od tego wynagrodzenia w marcu 2017 r., 
a więc nie musi dokonywać korekty.
 
Jeżeli natomiast przyczyna podwyższenia podstawy opodatkowania istniała już od po-

czątku, czyli w momencie dokonywania rozliczenia pierwotnego, co najczęściej wynika 
z błędu podatnika, to należy dokonać korekty podatku należnego za okres, w jakim nastą-
piło rozliczenie pierwotne, czemu towarzyszy obowiązek zapłacenia odsetek liczonych od 
różnicy między podatkiem należnym po korekcie a pierwotnie wykazanym.

PrzyKład
Podatnik rozliczył dokonaną dostawę towarów w deklaracji za sierpień 2016 r., przy czym 
ujął do podstawy opodatkowania wyłącznie uzyskaną cenę za towar, pomijając pobraną 
od nabywcy należność za transport towaru. Błąd ten został dostrzeżony w marcu 2017 r., 
wobec czego podatnik powinien, nie zwlekając, złożyć korektę deklaracji za sierpień 
2016 r., podwyższając w niej podstawę opodatkowania. Jeżeli w rozliczeniu za sierpień 
nie wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, podatnik zobowiązany jest 
dopłacić różnicę podatku wraz z odsetkami.
 

B. Korekta podatku naliczonego
Również w tej sferze zmiany okoliczności wpływające na prawo do odliczenia albo na 

jego zakres nie powodują obowiązku korekty deklaracji, gdyż rozliczane są na bieżąco. 
Dotyczy to w szczególności korekty podatku naliczonego z tytułu:
– obniżenia podstawy opodatkowania (art. 86 ust. 19a i 19b ustawy o VAT),
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– podwyższenia podstawy opodatkowania,
– nieuregulowania należności w terminie 150 dni (art. 89b ustawy o VAT),
–  zastosowania proporcji ostatecznej przy odliczaniu proporcjonalnym (art. 91 ust. 1–6 usta-

wy o VAT),
–  zmiany przeznaczenia zakupionego składnika majątkowego (art. 91 ust. 7–7d ustawy o VAT),
–  zmiany procentu wykorzystania nieruchomości o mieszanym przeznaczeniu (art. 90a 

ustawy o VAT),
–  zmiany sposobu wykorzystania samochodu osobowego (art. 90b ustawy o VAT),
–  zakupu mieszanego (art. 90c ustawy o VAT).

 4. Szczególne reguły korekty deklaracji VaT

4.1. Korekta wynikająca z zawyżenia stawki VAT

Korekta ta dotyczy sytuacji, w których podatnik zastosował wyższą od właściwej procen-
tową stawkę VAT albo nie zastosował zwolnienia z VAT. Wątpliwości dotyczą głównie kory-
gowania sprzedaży konsumenckiej, a wynikają z tego, że VAT jest podatkiem pośrednim.

VAT jest podatkiem pośrednim, gdyż ciężar ekonomiczny tego podatku spoczywa na 
nabywcy, a więc na innej osobie niż osoba, która jest podatnikiem, który musi kwotę podat-
ku odprowadzić do fiskusa. A podatnikiem jest z reguły sprzedawca. Jeżeli więc podatek 
został nadpłacony, ale nabywcami byli konsumenci, a więc osoby, które nie odliczają sobie 
podatku naliczonego, czyli nabyli towar albo usługę, płacąc za duży podatek z własnych 
kieszeni, to czy sprzedawca jako podatnik ma prawo do korekty deklaracji VAT na swoją 
korzyść? Organy podatkowe twierdzą w takiej sytuacji, że korekta jest w tej sytuacji dopusz-
czalna tylko wówczas, gdy sprzedawca zwrócił część nadpłaconego podatku konsumento-
wi. Jeżeli tego nie zrobił, nie ma też prawa do korekty i zwrotu nadpłaconej kwoty podatku. 
Orzecznictwo nie jest w tej kwestii jednolite

PrzyKład
Podatnik sprzedawał towary konsumentom, a więc z ewidencjonowaniem za pomocą kas 
rejestrujących, do ceny netto doliczając VAT według stawki podstawowej (23%). Po jakimś 
czasie otrzymał interpretację indywidualną, w myśl której ma prawo stosowania preferen-
cyjnej stawki VAT (8%).
Zakładamy przy tym, że nie ma praktycznej możliwości zwrotu nadpłaconego podatku 
nabywcom. W orzecznictwie udziela się odpowiedzi sprzecznych. W niektórych orze-
czeniach odpowiedź jest negatywna – korekta deklaracji VAT nie jest możliwa, gdyż 
pośredni charakter podatku i związana z nim zasada neutralności VAT uzasadniają po-
gląd, że korekta VAT w takim przypadku doprowadziłaby do nieuzasadnionej korzyści 
po stronie sprzedawcy (zob. np. wyrok WSA w Poznaniu z 23 lutego 2017 r., sygn. akt 
I SA/Po 1063/16). W innych orzeczeniach przyjmuje się, że korekta VAT jest możliwa, 
ale o tę samą wielkość, o jaką obniża się podatek należny, podatnik powinien zwiększyć 
przychód w rozliczeniu podatku dochodowego (wyrok WSA w Lublinie z 6 lipca 2016 r., 
sygn. akt I SA/Lu 187/16). 
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Jeżeli natomiast zawyżona stawka VAT zostanie zastosowana, gdy nabywcą jest po-
datnik VAT, to należy załatwiać sprawę przez wystawienie faktury korygującej i odpo-
wiednie stosowanie zasad dotyczących sytuacji obniżenia podstawy opodatkowania, 
określonych w art. 29a ust. 13–16 ustawy o VAT, a więc na bieżąco, bez korekty deklaracji 
(zob. rozdział 3.2.A.). Ta sytuacja jest raczej bezsporna (zob. ww. wyrok WSA w Lublinie 
z 6 lipca 2016 r.).

4.2. Korekta wynikająca ze spóźnionego odliczenia  
podatku naliczonego
Szczególnym powodem do korekty deklaracji VAT jest to, że podatnik nie zrealizował 

w przewidzianym czasie swojego prawa do odliczenia podatku naliczonego. Ta korekta wy-
różnia się nieco krótszym terminem do dokonania korekty, a przypomnimy, że zasadą ogól-
ną jest możliwość dokonania korekty do czasu, w którym nastąpiło przedawnienie. W oma-
wianym przypadku zaś zasady są następujące.

Czasem przewidzianym do odliczenia jest rozliczenie za okres, w którym podatnik uzy-
skał prawo do odliczenia. Jeżeli podatnik nie zastosuje odliczenia w tym momencie, to może 
je zastosować w rozliczeniu za którykolwiek z dwóch następnych okresów rozliczeniowych 
(art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

PrzyKład
Prawo do odliczenia powstało w maju 2016 r. Podatnik rozliczający się miesięcznie może 
zastosować odliczenie także w rozliczeniu za czerwiec albo lipiec 2016 r., a podatnik roz-
liczający się kwartalnie - za III albo IV kwartał 2016 r.
Odliczenie w powyższych okresach nie jest korektą podatku naliczonego za okres, w któ-
rym powstało prawo do odliczenia. Ten „spóźniony” podatek naliczony należy więc dodać 
do podatku naliczonego z transakcji bieżących. 
 
Gdy podatnik nie zastosuje odliczenia w żadnym z wymienionych okresów rozliczenio-

wych, pozostaje mu korekta deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego. Korekty tej może dokonać nie później niż w ciągu 5 lat, 
licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia. Taki szczególny termin na 
dokonanie korekty wprowadza art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

 
PrzyKład
Zakładamy, że podatnik z poprzedniego przykładu nie dokonał odliczenia w żadnym 
z właściwych do tego trzech okresów rozliczeniowych. W tej sytuacji podatnik może zło-
żyć korektę deklaracji za maj (albo II kwartał) 2016 r. najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r. 
(w tej dacie mija bowiem 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do 
odliczenia VAT).
 
W sytuacji tzw. odwrotnego obciążenia omawiana korekta jest także możliwa w ciągu 5 lat, 

ale licząc od końca roku, w którym powstało prawo do odliczenia (art. 86 ust. 13a ustawy 
o VAT).
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PrzyKład
Jeżeli prawo do odliczenia powstało w maju 2016 r., to podatnik nabywca może złożyć 
korektę deklaracji za maj (albo II kwartał) 2016 r. najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r.

4.3. Obniżenie odsetek z tytułu korekty

Zaległość podatkowa w VAT i w akcyzie powoduje obowiązek zapłaty podwyższonych 
odsetek (w wysokości 150% stawki podstawowej), jeżeli nieprawidłowość w rozliczeniu po-
datku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego 
wynagrodzenia (art. 56b O.p.). Wobec tego w odniesieniu do VAT i akcyzy, jeżeli niepra-
widłowość rozliczenia przekracza powyższe granice, wchodzi w grę zastosowanie odsetek 
w trzech rożnych wysokościach: obniżone (50% stawki podstawowej), zwykłe i podwyższo-
ne (150% stawki podstawowej).

Odsetki obniżone mogą być zastosowane bez żadnych zmian, a więc przy spełnieniu 
wszystkich warunków stosowania tych odsetek (zob. rozdział 1.1.2.A oraz schemat z roz-
działu 1.2.5. – okresy A).

Odsetki zwykłe, a nie podwyższone, mogą być stosowane, gdy podatnik dokonał korek-
ty z własnej inicjatywy, ale po upływie 6 miesięcy, licząc od terminu do złożenia deklaracji 
pierwotnej.

Odsetki podwyższone są stosowane w pozostałych sytuacjach, a więc gdy podatnik nie 
dokonał korekty albo dokonał jej nie z własnej inicjatywy.

 
PrzyKłady
Podatnik X w rozliczeniu za luty 2017 r. wykazał  VAT do zapłaty w wysokości 40 000 zł. 
Rozliczenie było jednak błędne, gdyż prawidłowo wykazany podatek za ten okres wynosi 
100 000 zł. Kwota zaniżenia wynosi 60 000 zł. Przekracza więc zarówno 25% kwoty na-
leżnej (100 000 x 25% = 25 000 zł), jak i 5-krotność minimalnego wynagrodzenia (5 x 2000 
zł = 10 000 zł). Zachodzą więc przesłanki stosowania odsetek podwyższonych. Podatnik 
uniknie jednak podwyższonych odsetek, jeżeli dokona korekty z własnej inicjatywy. Jeśli 
wykona tę korektę w terminie 6 miesięcy i dopłaci brakującą różnicę w terminie 7 dni, to 
zapłaci odsetki obniżone. Jeśli zaś zrobi tę korektę, ale nie zmieści się w którymkolwiek 
z tych dwóch terminów, zapłaci odsetki zwykłe.
Podatnik Y w rozliczeniu za luty 2017 r. wykazał  VAT do zapłaty w wysokości 4000 zł. 
Rozliczenie było jednak błędne, gdyż prawidłowo wykazany podatek za ten okres wynosi 
10 000 zł. Kwota zaniżenia wynosi 6000 zł. Przekracza więc 25% kwoty należnej (10 000 
x  25% = 2500 zł), ale nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia (5 x 2000 zł 
= 10 000 zł). Podatnikowi nie grożą więc odsetki podwyższone, a może skorzystać z odse-
tek obniżonych, gdy spełni ogólne warunki ich stosowania.

4.4. Redukcja 30% dodatkowego zobowiązania podatkowego

Jeżeli podatnik złożył nieprawidłową deklarację VAT, a nieprawidłowości nie wynikają 
z błędów rachunkowych, oczywistych pomyłek ani z błędów w przyporządkowaniu zdarzeń 
do okresów rozliczeniowych, to organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie pienięż-
ne w wysokości 30% różnicy między wielkością prawidłową a wykazaną przez podatnika 
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(art. 112b ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT). Dokonana przez podatnika korekta deklaracji 
redukuje tę sankcję, przy czym jeśli korekta ta nastąpiła:
1)  przed wszczęciem kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, to 30% sankcji 

w ogóle się nie stosuje;
2)  po zakończeniu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, to sankcja wynosi 20% 

różnicy.
W obu przypadkach warunkiem redukcji sankcji jest wpłacenie należnej kwoty podatku 
(art. 112b ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o VAT).
Warto dodać, że dodatkowe zobowiązanie pieniężne i podwyższone odsetki od zaległości 
podatkowej wspomniane w poprzednim rozdziale to sankcje, które nie mogą być zastoso-
wane łącznie do jednego zobowiązania (art. 56ba O.p.).

PodSTAWA	PrAWnA:
QQ art. 21,  53, 54, 56,  56a, 56b, 56ba, 59, 70, 75, 79,  81b, 121, 162, 165, 165b, 272, 274, 282 b, 282c,art. 283,  284,  

284a i 291 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 201; ost.zm. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 648

QQ art. 29 ust. 13-16, art. 86 ust. 11, 13, 13a, 19a i 19b, art. 89a, 89b, 90a–90c, 91 i 112b ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60

QQ art. 14 ust. 1m, 1n, art. 22 ust. 7c, 7d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
– j.t. Dz.U. 2016 r. poz. 2032; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 648

QQ art. 12 ust. 3j, 3k, art. 15 ust. 4i, 4j ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
– j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 648

QQ art. 54,  62, 82, 83 i 94 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej – Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1947; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 768

QQ art. 16a, art. 56 § 1–3 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2137; 
ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 768 


	1. Korekta na niekorzyść podatnika
	1.1. Dlaczego warto złożyć korektę deklaracji
	1.1.1. Zatrzymanie biegu odsetek od zaległości podatkowej
	1.1.2. Obniżenie odsetek
	1.1.3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej

	1.2. Wyłączenie możliwości złożenia korekty
	1.2.1. Uwagi ogólne
	1.2.2. Zawieszenie korekty w związku z kontrolą podatkową
	1.2.3. Zawieszenie prawa do korekty w trakcie postępowania 
podatkowego
	1.2.4. Zawieszenie prawa do korekty w związku z kontrolą 
celno-skarbową
	1.2.5. Schemat podsumowujący

	1.3. Sposób dokonania korekty

	2. Korekta deklaracji na korzyść podatnika
	2.2. Złożenie korekty deklaracji bez wniosku o stwierdzenie nadpłaty
	2.3. Złożenie korekty deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty

	3. Korekta deklaracji a zmiana zdarzeń gospodarczych 
objętych deklaracją
	3.1. Podatki dochodowe (CIT i PIT)
	3.2. VAT

	 4. Szczególne reguły korekty deklaracji VAT
	4.1. Korekta wynikająca z zawyżenia stawki VAT
	4.2. Korekta wynikająca ze spóźnionego odliczenia 
podatku naliczonego
	4.3. Obniżenie odsetek z tytułu korekty
	4.4. Redukcja 30% dodatkowego zobowiązania podatkowego

	1. Korekta na niekorzyść podatnika
	1.1. Dlaczego warto złożyć korektę deklaracji
	1.1.1. Zatrzymanie biegu odsetek od zaległości podatkowej
	1.1.2. Obniżenie odsetek
	1.1.3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej

	1.2. Wyłączenie możliwości złożenia korekty
	1.2.1. Uwagi ogólne
	1.2.2. Zawieszenie korekty w związku z kontrolą podatkową
	1.2.3. Zawieszenie prawa do korekty w trakcie postępowania 
podatkowego
	1.2.4. Zawieszenie prawa do korekty w związku z kontrolą 
celno-skarbową
	1.2.5. Schemat podsumowujący

	1.3. Sposób dokonania korekty

	2. Korekta deklaracji na korzyść podatnika
	2.2. Złożenie korekty deklaracji bez wniosku o stwierdzenie nadpłaty
	2.3. Złożenie korekty deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty

	3. Korekta deklaracji a zmiana zdarzeń gospodarczych 
objętych deklaracją
	3.1. Podatki dochodowe (CIT i PIT)
	3.2. VAT

	 4. Szczególne reguły korekty deklaracji VAT
	4.1. Korekta wynikająca z zawyżenia stawki VAT
	4.2. Korekta wynikająca ze spóźnionego odliczenia 
podatku naliczonego
	4.3. Obniżenie odsetek z tytułu korekty
	4.4. Redukcja 30% dodatkowego zobowiązania podatkowego


