
POROZUMIENIE w sprawie rozliczania podatku należnego/naliczonego wynikającego z wystawianych 
od dnia 01.01.2021r. faktur korygujących w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania

zawarte w Nowym Sączu dnia 31.12.2020r. zostało pomiędzy:

1. Nazwa: M&M Motocykle s. c. Michał Damasiewicz, Marcin Ogorzałek
Adres siedziby: ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz
Numer NIP: 734-317-89-07

a,
2.

Nazwa:  ………………………………………………….
    

Adres siedziby: ………………………………………………….

Numer NIP: ………………………………………………….

reprezentowanym przez     ………………………………………………….

zwanymi dalej uczestnikami transakcji handlowych,

Porozumienie dotyczy sposobu rozliczania podatku należnego/naliczonego wynikającego  
z faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania, wystawionych od dnia 01.01.2021r.
przez obydwu uczestników transakcji handlowych.

Na podstawie art.13  ustawy z dnia  27 listopada 2020r.  o  zmianie  ustawy o podatku od
towarów  i  usług  oraz  niektórych  innych  ustaw,  niniejsze  Porozumienie  ustala,  iż  uczestnicy
transakcji handlowych rozliczają podatek należny/naliczony obniżający podstawy opodatkowania,
wynikający z wystawionych od dnia 01.01.2021r., faktur korygujących według Ustawy z dnia 11
marca 2004r.  o podatku od towarów i usług,  zgodnie z jej  przepisami obowiązującymi do dnia
31.12.2020r.

Zmiana  zasad  wyżej  wymienionego  sposobu  rozliczania  podatku  należnego/naliczonego
wynikającego  z  faktur  korygujących  obniżających  podstawę  opodatkowania,  jak  również
odstąpienie od tych zasad lub ich wypowiedzenie następuje za zgodą obu stron i wymaga formy
pisemnej.

Porozumienie podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego
uczestnika transkacji handlowych.

………………………………………….. …………………………………….

………………………………………… …………………………………….
    podpis osoby/ osób podpis        podpis osoby/osób M&M Motocykle

M&M Motocykle s. c. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 7343178907, REGON: 120297323 



 
Nowy Sącz, dn. 31.12.2020r.

Szanowni Państwo,

W związku  ze  zmianą  jakie  wprowadziła  Ustawa z  dnia  27  listopada 2020r.  o  zmianie
ustawy o podatku i usług oraz niektórych innych ustaw, która zmienia zasady rozliczania podatku
należnego/naliczonego,  wynikającego  z  faktur  korygujących  wystawianych  począwszy  od
01.01.2021r.,  zwracamy  się  do  Państwa  z  propozycją  zawarcia  Porozumienia,  które  daje  obu
stronom transakcji  handlowej  możliwość  rozliczania  podatku VAT zgodnie  z  zasadami  Ustawy
o VAT z dnia 11.03.2004r. na zasadach obowiązujących do dnia 31.12.2020r. - czyli zgodnie z datą
potwierdzenia odbioru takiej faktury przez nabywcę.

Stosowanie tych zasad jest możliwe maksymalnie do końca 2021r. i wyłącznie na podstawie
pisemnego  oświadczenia  obydwu  stron  transakcji  handlowych  (dołączone  Porozumienie),
zaakceptowanego przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021r.
Możliwa też będzie rezygnacja z jego stosowania, lecz nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od
końca miesiąca, w którym takie Porozumienie podpisano.
Nowe  zasady  rozliczania  podatku  VAT wynikającego  z  faktur  korugujących  wystawionych  od
01.01.2021r.  pozostawiają szereg wątpliwości co do zakresu ich stosowania,  dlatego zachęcamy
Państwa  do  skorzystania  z  możliwości  kontynuacji  stosowania  dotychczasowego  sposobu
rozliczania podatku VAT dla uczestników transkacji handlowych.

Jeżeli akceptują Państwo powyższe rozwiązanie, prosimy o wypełnienie, podpisanie dołączonego
Porozumienia i wysyłkę na:

adres e-mail: ksiegowosc@mm-motocykle.pl

Oryginały  dokumentów  proszę  dostarczać  do  oddziałów  M&M  Motocykle  s.c.  lub  na  adres
siedziby: 33-300 Nowy Sącz, ul. Dojazdowa 18.

Z wyrazami szacunku,

M&M Motocykle s. c. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 7343178907, REGON: 120297323 


