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Korekta roczna podatku VAT 

W programie Finanse Vulcan jest opcja wprowadzenia korekty rocznej podatku naliczanego VAT na dwa 
sposoby: program sam obliczy wartość korekty rocznej lub użytkownik doda ręcznie do rejestru nową 
pozycję. 

Zagadnienia omawiane w poradzie 

Automatyczne obliczenie korekty rocznej podatku VAT w programie Finanse Vulcan 

Ręczne wprowadzanie korekty podatku naliczonego do rejestru VAT  

Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych 

Automatyczne obliczenie korekty rocznej podatku VAT w programie Finanse Vulcan 

1. Przed wykonaniem automatycznego naliczenia korekty rocznej podatku VAT, użytkownik w pierwszej 
kolejności oblicza nowe wartości prewskaźnika oraz WSS i wprowadza do programu jako wartości 
rzeczywiste dla roku korygowanego. 

 

 

2. W kolejnym kroku, te same wyliczone prewskaźniki i WSS wprowadzamy w roku następnym jako 
wartości założone. 

 

3. W roku bieżącym po przypisaniu wartości założonych, dodajemy nowy okres w VAT/RejestrVAT – 
miesiąc styczeń np. styczeń 2021. 
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4. Następnie po uruchomieniu miesiąca stycznia w zakładce Rejestr Dokumentów Zakupu należy klik-
nąć NALICZ KOREKTĘ ROCZNĄ*. 

 

*Uwaga: Należy pamiętać, aby wszystkie rejestry VAT z roku korygowanego miały status gotowy. 

5. Użytkownik dopiera sam sposób ujęcia korekty w rejestrze dokumentów: Zbiorczo lub Każdy doku-
ment oddzielnie.  

 

6. Kliknij przycisk Zapisz. W Rejestrze Dokumentów zakupu pojawi się nowa pozycja z korektą roczną 
podatku naliczonego [ujęcie zbiorcze, lub w przypadku wybrania opcji na każdy dokument oddziel-
nie system na każdego dokumentu osobno wygeneruje korektę]. 
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7. Wprowadzona korekta jednocześnie pojawi się w Cząstkowym rejestrze zakupu, JPK_VAT oraz w 
odpowiedniej części deklaracji VAT-7 

Ręczne wprowadzanie korekty podatku nalicznego do rejestru VAT 

1. Wchodzimy w VAT/Rejestr VAT/ Styczeń w zakładkę Rejestr dokumentów zakupu klikamy Dodaj. 
Wprowadzamy ręcznie nowy dokument, uzupełniając kolejno wiersze, w części Rodzaj VAT 
wybieramy – Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć i na końcu Zapisz. 

 

 

2. Przygotowana pozycja pojawi się odpowiednio w Rejestrze dokumentów Zakupu, Cząstkowym reje-
strze zakupu, JPK_VAT oraz w odpowiedniej części deklaracji VAT-7 

Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych 

1. Korektę podatku naliczonego od nabycia środków trwałych użytkownik sam wprowadza ręcznie 
[patrz powyżej] wybierając odpowiednio Rodzaj VAT - Korekta podatku naliczonego od  nabycia 
środków trwałych. 

2. Przygotowana pozycja pojawi się odpowiednio w Rejestrze dokumentów Zakupu, Cząstkowym reje-
strze zakupu, JPK_VAT oraz w odpowiedniej części deklaracji VAT-7 

 

 


