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Ulga na złe długi w vat 
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Do wykazania w deklaracji VAT ulgi na złe długi wymagane jest wprowadzenie odpowiednich 

danych do systemu 360 Księgowość. W poniższej instrukcji wskażemy miejsca, które należy 

mieć na uwadze podczas ujmowania dokumentów w ramach ulgi, zarówno w sprzedaży jak i 

zakupie. 

Ulga na złe długi w sprzedaży – ujęcie w deklaracji i pliku JPK V7 

Podstawowym dokumentem jaki powinien być ujęty w systemie to faktura sprzedaży. 

Dokument dodajemy w menu Finanse > Faktury i inne dowody sprzedaży (w KPIR i Ryczałcie 

ewidencjonowanym to menu Przychody > Sprzedaż i wystawianie faktur).  

 

W chwili gdy zadłużenie od klienta przekroczy 90 dni, w tym dokumencie będzie można dodać datę 

ujęcia faktury ze znakiem minus w deklaracji VAT, czyli zastosować tzw. Ulgę na złe długi. Po otwarciu 

dokumentu i kliknięciu guzika Edytuj (ołówek ) kliknij w pole Dodatkowe 
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informacje. Otworzy dodatkowy panel, w którym będzie widoczna opcja Zastosuj ulgę na złe długi w 

VAT. 

 

Zaznacz czekbox, pokaże się data, którą należy uzupełnić. Wprowadź dzień zastosowania ulgi. 

 

Deklaracja VAT i plik JPK V7 będą zawierać dane związane z ulgą. Uzupełnieniu zostanie tylko pole 70, 

dotyczące przyczyn korekty. 

 

 

Zapłata za fakturę – korekta ulgi za złe długi w sprzedaży 

Jeśli faktura zostanie opłacona przez Klienta, można wykazać ponownie dokument i jego 

wartość w deklaracji VAT w chwili jej uregulowania. W momencie dodania płatności za 

fakturę, w dokumencie sprzedaży pojawi się data korekty ulgi na złe długi.  
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W deklaracji VAT oraz pliku JPK V7, dane tej faktury pojawią się w miesiącu faktycznego 

opłacenia faktury. 

Ulga na złe długi w zakupie – ujęcie w deklaracji i pliku JPK V7 

W przypadku dokumentów zakupu ujęcie ulgi na złe długi jest takie samo jak w przypadku 

dokumentów sprzedaży. W menu Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu (W KPIR i Ryczałcie 

ewidencjonowanym w menu Wydatki > Zakupy i Rachunki). 

 

W chwili przekroczenia 90 dni od dnia terminu płatności, w dokumencie pojawi się możliwa 

do wykorzystania opcja Zastosuj ulgę na złe długi w VAT. W tym momencie należy dokument 

edytować, i tę opcję zaznaczyć. Pojawi się data do wypełnienia, data zastosowania ulgi. 

 

W deklaracji VAT oraz w pliku JPK V7 kwota korekty podatku naliczonego pojawi się w polu 46. 
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Zapłata za fakturę – korekta ulgi za złe długi w zakupie 

Jeśli faktura zostanie opłacona do Dostawcy, można wykazać ponownie wartość podatku 

naliczonego w deklaracji VAT w chwili jej uregulowania. W momencie dodania płatności za 

fakturę, w dokumencie zakupu pojawi się data korekty ulgi na złe długi.  

 

W deklaracji VAT oraz pliku JPK V7, dane tej faktury pojawią się w miesiącu faktycznego 

opłacenia faktury w polu 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości: 

• napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl 

• zadzwoń do nas: +22 30 75 777 

Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość. 

Pozdrawiamy! 

Zespół 360 Księgowość  

 


