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Wykaz skrótóW

akty prawne

dyrektywa  
2006/112

– dyrektywa 2006/112/WE Rady z 28.11.2006 r. w spra-
wie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.Urz. UE L 347, s. 1, ze zm.)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 459 ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2204 ze zm.)

k.k.s. – ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2226 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.)

k.s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)

o.p. – ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 800 ze zm.)

r.k.r. – rozporządzenie Ministra Finansów z 14.03.2013 r. w sprawie 
kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363)

r.w.f. – rozporządzenie Ministra Finansów z 3.12.2013 r. w sprawie 
wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485)

ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)
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Inne

CIP – Carriage and Insurance Paid to…
DAP – Delivered at Place
Dz.Urz. Min. 
Fin.

– Dziennik Urzędowy Ministra Finansów

EBC – Europejski Bank Centralny
EDI – Electronic Data Interchange
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
EXW – Ex Works
FCA – Free Carrier
Incoterms – International Commercial Terms
M. Pod. – Monitor Podatkowy
NBP – Narodowy Bank Polski
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
ONSA WSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i woje-

wódzkich sądów administracyjnych
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
SA – sąd apelacyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
WTT – wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne
zw. – sprzedaż zwolniona od VAT
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WStęp

Faktura stanowi dokument na gruncie prawa cywilnego, handlo-
wego oraz podatkowego. Potwierdza realizację czynności opodat-
kowanej VAT (w uproszczeniu transakcję sprzedaży). Pełni także 
istotną funkcję w zakresie jego rozliczania. Zdarza się, że wpływa 
na moment powstania obowiązku podatkowego. Ma także istotne 
znaczenie w zakresie prawa oraz momentu odliczenia podatku 
w niej wykazanego (tzw. podatku naliczonego). Niewątpliwie zatem 
jej ranga w kontekście rozliczania VAT (jako podatku o charakterze 
deklaratoryjnym) jest niezwykle duża. Dlatego zarówno sami podat-
nicy (przedsiębiorcy), jak i osoby na co dzień zajmujące się wysta-
wianiem faktur muszą zmierzyć się z przepisami regulującymi za-
sady ich sporządzania oraz wprowadzania do obrotu gospodarczego. 
Powinny znać także zasady rozliczania zdarzeń, które generują ko-
nieczność wystawienia faktury. Przepisami podatkowymi, które nie 
tylko są trudne w zrozumieniu i odbiorze, ale także bardzo często 
nowelizowanymi.

Niniejsze opracowanie stanowi kompendium wiedzy o zasadach wy-
stawiania faktur i dokumentowania nimi sprzedaży. Autorzy omówili 
w szczegółowy i wyczerpujący sposób te zasady, wielokrotnie obrazu-
jąc je przykładami. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z prob-
lematyką wystawiania faktur ujętą w formie krótkich pytań i od-
powiedzi potwierdzonych każdorazowo podstawą prawną. Autorzy 
wszystkie zaprezentowane w niniejszym poradniku kazusy opraco-
wali w odniesieniu do najczęstszych wątpliwości podatników, uczest-
ników szkoleń czy własnych problemów podatkowych. Najbardziej 
nurtujące problemy dotyczące fakturowania zostały poparte wnikliwą 
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analizą prawną i przywołaniem obowiązującego stanowiska organów 
podatkowych czy judykatury. Dodatkowym atutem publikacji jest 
przedstawienie wybranych wzorów graficznych faktur, które odpo-
wiadają wymogom obowiązujących przepisów.

Publikacja jest przeznaczona głównie dla przedsiębiorców, księgo-
wych, doradców podatkowych oraz wszystkich osób, które na co dzień 
zajmują się wystawianiem faktur.

W Państwa ręce oddajemy wydanie drugie poszerzone (zaktualizo-
wane oraz rozszerzone o zagadnienia, jakie pojawiły się w toku pracy 
zawodowej autorów przez kolejne 4 lata).
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Rozdział 1

co to jeSt faktura?

Internetowa wersja Słownika języka polskiego PWN podaje, że fak-
tura to „pisemny dowód transakcji kupna i sprzedaży lub wykona-
nia jakiejś usługi, będący podstawą rozliczenia”1. Jest to szczególny 
dokument mający znaczenie nie tylko gospodarcze, lecz także księ-
gowe i podatkowe. W znaczeniu gospodarczym służy do potwierdza-
nia realizacji transakcji gospodarczych oraz wskazuje należną kwotę 
do zapłaty (ma głównie cel dowodowy i informacyjny). W znaczeniu 
księgowym oraz podatkowym jej celem jest prawidłowe określenie 
podatku, jaki z tytułu dokonanej czynności sprzedawca powinien 
rozliczyć z budżetem państwa.

Faktura to dokument sprzedaży zawierający szczegółowe dane 
o transakcji, m.in. dane identyfikujące sam dokument (numer, data 
wystawienia), wskazujący strony czynności kupna-sprzedaży (sprze-
dawcę, nabywcę), specyfikację przedmiotu transakcji (nazwę towaru 
lub usługi, cenę, ilość, wartość itp.) oraz dane niezbędne do rozlicze-
nia podatku. Wiele faktur zawiera również informacje dodatkowe, 
takie jak: termin i sposób zapłaty, miejsce dostawy itp.

 [§]Jednocześnie, jak podaje art. 2 pkt 31 ustawy z 11.03.2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), 

przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w for-
mie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami 

1 Zob. http://sjp.pwn.pl/szukaj/faktura (dostęp: 11.04.2018 r.).
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wydanymi na jej podstawie. Faktura zatem, choć często jest trak-
towana jako dokument rozliczeniowy lub handlowy, nie może być 
w sposób dowolny wykorzystywana w obrocie gospodarczym. Jej 
wygląd i upoważnienie do wystawienia (bądź obowiązek) ściśle re-
gulują przepisy ustawy o VAT. Dokładnie wskazują, w jakich sytua-
cjach jest wystawiana, co dokumentuje oraz jakie elementy powinna 
zawierać (obligatoryjnie lub opcjonalnie). Jest to dokument wysta-
wiany w dwóch (lub więcej) identycznych egzemplarzach – jeden dla 
sprzedawcy, drugi dla nabywcy (w szczególnych przypadkach jeszcze 
dla innych podmiotów). Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę 
niezależnie od zgłoszenia żądania ze strony nabywcy towaru/usługi 
będącego przedsiębiorcą lub instytucją. Wyjątek dotyczy jedynie 
sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej czy też sprzedaży zwolnionej od podatku.

 [!]Co ważne, faktura jest dokumentem w rozumieniu art. 115 § 14 
ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 

ze zm.) oraz art. 53 § 20 ustawy z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skar-
bowy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2226 ze zm.), podających, że dokumentem 
jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym 
jest związane określone prawo albo który ze względu na zawartą na 
nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okolicz ności 
mającej znaczenie prawne. Faktura nie może zatem poświadczać nie-
prawdy; nie może być również wystawiana w „oderwaniu” od realiów 
danej transakcji gospodarczej (nie może być „pustym” dokumentem, 
niepoświadczającym żadnego zdarzenia). Jest to dokument o szcze-
gólnej mocy dowodowej. Jej wystawienie w sposób wadliwy (czyli 
niezgodny z przepisami prawa) lub nierzetelny (czyli niezgodny ze 
stanem rzeczywistym) jest penalizowane na mocy zarówno Kodeksu 
karnego skarbowego, jak i Kodeksu karnego (najczęściej tzw. manda-
tem karnym skarbowym).
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Rozdział 2

jaka jeSt podStaWa praWna 
WyStaWiania faktur?

 [§] Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT przez fakturę rozumie 
się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicz-

nej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na 
jej podstawie.

 [§]Umocowanie do wystawiania faktur, elementy, jakie dokument 
ten powinien zawierać, oraz sposób postępowania w sytuacji, 

gdy pierwotny dokument zawiera błędy czy też nie odzwierciedla 
w pełni dokonanej transakcji gospodarczej, ustawodawca umiejsco-
wił w samej ustawie o VAT. Przepisy poświęcone fakturze znajdują się 
w dziale XI ustawy „Dokumentacja”, w jego rozdziale I „Faktury”. Są 
to art. 106a–106q ustawy o VAT. I tak:
 1) w art. 106a podano, do jakiego rodzaju czynności w ogóle ma za-

stosowanie instytucja faktury;
 2) art. 106b reguluje kwestię dotyczącą tego, kiedy obligatoryjnie 

(np. sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy), a kiedy fakultatywnie 
(np. sprzedaż zwolniona od podatku) fakturę należy/można wy-
stawić;

 3) art. 106c odnosi się do dostawy towarów dokonywanych w trybie 
egzekucji (sprzedaż dokonywana przez komorników sądowych 
lub organy egzekucyjne w imieniu i na rzecz podatnika, który 
jest dłużnikiem);

 4) art. 106d reguluje instytucję samofakturowania;
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Paweł Barnik – doradca podatkowy, ekonomista, zastępca Dyrektora Departamentu ds. Podatków 
Pośrednich w ECDDP Sp. z o.o.; specjalizuje się w zakresie podatku VAT; doświadczony wykładow-
ca problematyki podatku VAT; prowadzi szkolenia dla organów podatkowych, jednostek samorzą-
du terytorialnego, branży spożywczej, handlowej, farmaceutycznej, TSL, ubezpieczeń społecznych, 
wodociągowej, energetycznej, szkolnictwa wyższego, jednostek kulturalnych.
Karolina Gierszewska – doradca podatkowy, prawnik; członek zarządu i Dyrektor Departamentu 
Podatków w ECDDP Sp. z o.o.; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT oraz 
postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi; uczestniczy w czyn-
nościach bieżącego doradztwa podatkowego, konsultacjach i audytach podatkowych; prowadzi 
wykłady związane z tematyką podatku od towarów i usług oraz szkolenia dla branży turystycznej, 
transportowej, medialnej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej i wielu innych.

Publikacja w formie krótkich pytań i przystępnych odpowiedzi omawia zmienione przepisy ustawy 
o podatku od towarów i usług dotyczące wystawiania faktur. W opracowaniu w sposób unikalny 
zaprezentowano obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz zawarto wiele przykładów obra-
zujących wątpliwości podatników, wzbogacając je aktualnym orzecznictwem judykatury i stanowi-
skiem organów podatkowych.
Autorzy usystematyzowali tematykę związaną z rodzajami faktur, ich obowiązkowymi elementami, 
prawidłową datą wystawienia/sprzedaży, sposobem korygowania błędów na fakturach i wszelkimi wąt-
pliwościami, jakie powstają w toku ich wystawiania i przechowywania. W przystępny sposób omówili 
także regulacje związane z kursami walut, które należy zastosować w przypadku faktury walutowej.
Czytelnik znajdzie tu m.in. odpowiedzi na następujące pytania:
– W jakim terminie wystawić fakturę oraz jaką datę sprzedaży w niej wykazać?
– Jak postąpić w sytuacji, gdy wystawiono fakturę zaliczkową, a zaliczki nie otrzymano?
– Czy paragon fi skalny może zastąpić fakturę uproszczoną?
– Kiedy trzeba wystawić fakturę rozliczeniową, uproszczoną, korygującą?
– Co to jest refaktura i kiedy się ją wystawia?
– Kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
– Czy faktura korygująca musi zawierać informację o przyczynie jej wystawienia?
– Jakie są skutki zastosowania na fakturze błędnej stawki podatku VAT?
– Kiedy można stosować faktury elektroniczne?
– Jaka jest kara za wystawienie faktury wadliwej i nierzetelnej?
Opracowanie w szczególności ma pomóc w zgodnym z obowiązującym stanem prawnym wy-
stawianiu faktur. Służyć temu będą również zamieszczone w nim przykładowe wzory niektórych 
typów faktur.
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