
 

 

 

WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE MOMENTU POTWIERDZENIA ODBIORU FAKTURY KORYGUJĄCEJ 

W przypadku faktur korygujących przesłanych w formie elektronicznej, w tych sytuacjach, gdy 
warunkiem skorzystania przez sprzedawcę z obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku 
należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie przez niego potwierdzenia 
odbioru faktury korygującej przez nabywcę, pojawiają się w praktyce problemy z określeniem 
momentu, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą. Problemy te wynikają z faktu, że 
ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury 
korygującej. Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej 
może być dokonane w dowolnej formie, np. przez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – 
w formie listu poleconego – przesyłki zawierającej fakturę korygującą; może to być też odrębne 
pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej, lub 
przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Zatem żaden przepis nie określa 
specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, 
aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał 
informację, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż. 

Poniżej sygnalizujemy dwa przypadki, tj.: 

1) sprzedawca wysłał do nabywcy fakturę korygującą e-mailem i otrzymał automatyczny 
komunikat zwrotny (tzw. autorespondera),  

2) sprzedawca wysłał fakturę korygującą e-mailem, ale nie otrzymał potwierdzenia jej otrzymania 
od nabywcy.W pierwszym z przypadków, jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 
z dnia 5.02.2019 r., (sygn. I FSK 230/17): sposób doręczenia faktury drogą elektroniczną 
poprzez otrzymanie wygenerowanej przez system (serwer pocztowy) informacji zwrotnej, że 
wiadomość e-mail z informacją o wystawieniu faktury korygującej wraz z załączonym skanem 
tej faktury dotarła na skrzynkę odbiorczą kontrahenta posiada walor wiarygodnego 
potwierdzenia, pozwalającego spółce na przyjęcie, że faktura dotarła do kontrahenta, zgodnie z 
wymogiem art. 29a ust. 13 u.p.t.u. W opisanej sytuacji, jak trafnie przyjął sąd pierwszej 
instancji, autoresponder stanowić będzie swego rodzaju zdarzenia faktyczne a zarazem dowód, 
z którego wynika, że adresat faktury korygującej ją otrzymał, a tym samym, że została mu ona 
udostępniona w taki sposób, że mógł w normalnym toku czynności zapoznać się z jej treścią. Z 
tego względu fakt otrzymania informacji zwrotnej o doręczeniu wiadomości e-mail, 
zawierającej elektroniczną wersję faktury korygującej (tj. w postaci autorespondera), 
uprawnia sprzedawcę do obniżenia podstawy opodatkowania na zasadach określonych 
w art. 29a ust. 13 u.p.t.u. 

W drugim z powyższych przypadków, jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w 
interpretacji indywidualnej z dnia 8.11.2019 r. Dyrektor  (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.639.2019.1.AZ): 
O ile Spółka nie otrzyma informacji zwrotnej o braku możliwości dostarczenia e-maila lub 
innego technicznego błędu wysyłki, za datę otrzymania faktury elektronicznej korygującej 
przez klienta Spółka uznaje datę wysyłki faktury elektronicznej. Biorąc pod uwagę, że faktury 
elektroniczne są wysyłane do klientów wyłącznie raz (z wyjątkiem w przypadków, w których z 
korespondencji zwrotnej wynika, że faktura nie została dostarczona z przyczyn technicznych), fakt 
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potwierdzenia przez klienta otrzymania faktury elektronicznej korygującej w terminie późniejszym (w 
sposób opisany poniżej), równocześnie dodatkowo potwierdza fakt otrzymania przez niego faktury 
elektronicznej w dacie jej wysyłki.  

  

 W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

 

 

 


