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poz. 1145)

k.p.c. – ustawa z  17.11.1964  r. –  Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)

o.p. – ustawa z  29.08.1997  r. –  Ordynacja podatkowa (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Organy i urzędy władzy publicznej

DIS – Dyrektor Izby Skarbowej
KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
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TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
WSA – wojewódzki sąd administracyjny

Inne skróty

Dz.U. – Dziennik Ustaw
EUR – eu ro
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jedn. – jednostkowa
j.m. – jednostka miary
JPK – jednolity plik kontrolny
JST – jednostka samorządu t erytorialnego
LEX – System Informacji Prawnej „LEX”, Wolters Kluwer
MPP – mechanizm podzielonej płatności
NIP – numer identyfikacji podatkowej
n/p – nie podlega
PCC – podatek od czynności cywilnoprawnyc h
PESEL – powszechny elektroniczny system ewidencji ludności
PKWiU – polska klasyfikacja wyrobów i usług
RP – Rzeczpospolita Polska
RR – rolnik ryczałtowy
UE – Unia Europejska
US – urząd skarbowy
VAT – podatek od towarów i usług (value-added tax)
ZZP – zryczałtowany zwrot podatku
ZW – zwolnienie



 

WPROWADZENIE

Podatek od towarów i usług jest najważniejszym źródłem dochodów 
budżetu państwa, dlatego też wielkość i stabilność wpływó w z tytułu 
tego podatku jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa 
państwa, a także polityki społecznej i gospodarczej1. Jednym z elemen-
tów mających rzeczywisty wpływ na dochód naszego kraju jest pra-
widłowe wypełnianie obowiązków związanych z  dokumentowaniem 
transakcji gospodarczych przez fakturowanie.

Faktura odgrywa szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymia-
rze VAT. Odgrywa nieocenioną rolę w  odzwierciedlaniu transakcji 
pomiędzy kontrahentami jako podstawowy dokument sprzedaży, ale 
i kolejno, w księgowaniu. Ponadto faktura to fundamentalny dokument 
umożliwiający nabywcy towaru lub usług odliczenie podatku naliczo-
nego. Z tych i jeszcze wielu innych względów niezmiernie istotne jest, 
aby każdy, kto przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług 
jest do wystawiania omawianych dokumentów zobowiązany, posiadał 
umiejętności i wiedzę w tym zakresie.

Naprzeciw wszelakim wątpliwościom przekazuję na Państwa ręce ni-
niejszą publikację. W  lekturze tej poruszonych zostało szereg zagad-
nień, które obejmują swym zasięgiem wszystkie najistotniejsze kwestie 
związane z  fakturowaniem. Czytelnik zapozna się m.in. z  ogólnymi 
zasadami fakturowania, rodzajami faktur, zasadami odliczania VAT 
w  związku z  wystawioną fakturą czy formami korygowania błędów 

1 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. 965.
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w  jej treści. W  publikacji zamieszczona została ponadto część po-
święcona tzw. pytaniom i odpowiedziom w zakresie najbardziej pro-
blematycznych zagadnień, a  także w celu skutecznego łączenia teorii 
z praktyką przedstawione zostały wzory faktur oraz liczne przykłady. 
Co warte podkreślania, opracowanie uwzględnienia liczne orzeczenia 
sądowe, w tym wyroki NSA, WSA, TS, a także interpretacje podatko-
we. W celu lepszego zobrazowania niektórych z zagadnień posłużono 
się diagramami i  tabelami. W  treści publikacji zamieszczony został 
również wyciąg z  ustawy o  podatku od towarów i  usług dotyczący 
przepisów fakturowania, a w przypisach dolnych umieszczone zostały 
liczne odwołania, w tym słowniczki, które umożliwią przystępniejsze 
zapoznanie się z całością materii.

Katarzyna Dokukin



 

Część I

ZAGADNIENIA OGÓLNE



 



 

1. Forma faktury

Faktura wystawiona może być w formie papierowej lub elektronicznej. 
Dokument elektroniczny wystawiony i  wysłany może być w  dowol-
nym formacie1. Format ten określany jest przez podatnika. Może to 
być wiadomość w  formacie XML, wiadomość elektroniczna (e-mail) 
z załącznikiem w formacie PDF lub f aks otrzymany w formacie elek-
tronicznym2. W interpretacjach podatkowych3 wskazuje się również na 
możliwość przesyłania faktury w takich formatach, jak: TIF, GIF, JPG 
oraz/lub innym.

Ustawodawca nie narzuca podatnikowi formatu wystawienia fak-
tury. Określenie „dowolny” oznacza bowiem tyle, co zależy od woli 
wystawiającego, nieograniczony żadnymi obwarowaniami. […] Do-
wolność formatu wysłania i odebrania ograniczać może tylko jeden 
czynnik – format ten powinien być możliwy do otwarcia przez od-
biorcę faktury, ponieważ tylko faktura, która jest dostarczona, jest 
ważnym dokumentem4.

1 Art. 2 pkt 31 i 32 ustawy o VAT: „ilekroć w przepisach jest mowa o: 31) fakturze 
– rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej za-
wierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie;
32) fakturze elektronicznej – rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wy-

stawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym”.
2 Wyrok NSA z 29.02.2012 r., I FSK 804/11, LEX nr 1405451.
3 Zob. m.in. interpretację DIS w  Poznaniu z  30.06.2014  r., ILPP4/443-201/

14-2/EWW, LEX nr 237857; interpretację indywidualną DIS w Bydgoszczy z 2.12.2013 r., 
ITPP3/443-434/13/MD, LEX nr 218223; interpretację indywidualną DIS w Warszawie 
z 14.11.2013 r., IPPP1/443-861/13-2/JL, LEX nr 219207.

4 Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z  6.02.2018  r., 0115-KDIT-1-
3.4012.1.2018.1.AT, https://interpretacje-podatkowe.org/faktura-elektroniczna/0115-
kdit1-3-4012-1-2018-1-at (dostęp: 15.07.2019 r.).
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Za fakturę elektroniczną może zostać uznana faktura sporządzona 
w  formie papierowej, jeśli została zeskanowana i wysłana do kontra-
henta pocztą elektroniczną5. Faktura przesłana w formie elektronicznej 
lub faksem, która jest następnie drukowana przez odbiorcę, powin-
na być traktowana jak  faktura wystawiona w  tradycyjnej papierowej 
formie6.

FAKTURA

2 EGZEMPLARZE

Forma papierowa Forma elektroniczna

A Ważne!
Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy 

faktury (art. 106n ustawy o VAT). Ich przesyłanie uzależnione jest od 
uprzedniej zgody odbiorcy. Ustawa o VAT nie określa formy akcepta-
cji, należy uznać, że może być to forma dowolna. Zgodnie z interpreta-
cjami podatkowymi7 zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych 
może polegać nawet na sposobie dorozumianym, np. przez opłacenie 
faktury.

Faktura wystawiona powinna być w  co najmniej dwóch egzempla-
rzach, z czego jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej 
dokumentacji sprzedawca (art. 106g ust. 1 ustawy o VAT).

5 Wyrok NSA z 29.02.2012 r., I FSK 804/11.
6 Wyrok NSA z 20.05.2010 r.,  I FSK 1444/09, LEX nr 578126.
7 Interpretacja indywidualna DIS w Łodzi z 22.07.2014 r., IPTPP2/443-335/14-2/AW, 

LEX nr  237175; interpretacja indywidualna DIS w  Warszawie z  13.06.2014  r., 
IPPP1/443-476/14-2/JL, LEX nr 242836.
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2. Termin wystawiania faktur

Faktura VAT wystawiona może być przed dostawą towarów lub 
świadczeniem usług, jak  też po wykonaniu wskazanych czynnoś-
ci. Wyróżnić można terminy ogólne i  szczególne (art.  106i ustawy 
o VAT).

Termin ogólny

Faktura wystawiona powinna być nie później niż do 15. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym wyświadczono usługę, dokonano 
dostawy czy też otrzymano całość lub część zapłaty przed dokonaniem 
ww. czynności. W praktyce jednak najczęściej jest to dzień wykonania 
czynności opodatkowanej.

Termin szczególny

Fakturę wstawia się nie później niż (art. 106i ust. 3 ustawy o VAT):
1) 30. dnia od dnia wykonania usług w przypadku świadczenia usług 

budowlanych lub budowlano-montażowych;
2) 60. dnia od dnia wydania towarów w przypadkach:

a) dostawy książek drukowanych PKWiU ex 58.13.1 (z wyłącze-
niem map i ulotek),

b) gazet, czasopism i  magazynów, drukowanych (PKWiU 
ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1);

A Ważne!
Gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, faktu-

rę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia ich wyda-
nia (art. 106i ust. 4 ustawy VAT).

3) 90. dnia od dnia wykonania czynności w przypadkach czynnoś-
ci polegających na drukowaniu książek PKWiU ex 58.13.1 (z wy-
łączeniem map, ulotek, gazet, czasopism i  magazynów PKWiU 
58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1 oraz usług stanowiących import towa-
rów, o których mowa w art. 28b ustawy o VAT).



PORADNIKI PODATKOWE

Katarzyna Dokukin

FAKTURA NA GRUNCIE 
USTAWY O PODATKU 

OD TOWARÓW I USŁUG
       Pytania i odpowiedzi   

 

CENA 89 ZŁ (W TYM 5% VAT)

FAKTURA NA GRUNCIE USTAW
Y O PODATKU OD TOW

ARÓW...

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45 
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL

Katarzyna Dokukin – prawnik, administratywista, wykładowca i trener z zakresu podatku 
VAT; doktorantka w Katedrze Prawa Publicznego WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej; spe-
cjalistka w dziedzinie podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT w budże-
cie; doświadczony praktyk; autorka wielu publikacji, które ukazały się w akredytowanym 
wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Faktura odgrywa szczególną rolę w transakcjach pomiędzy kontrahentami, jako pod-
stawowy dokument sprzedaży, a także w księgowaniu. Autorka przedstawia wszystkie 
najistotniejsze kwestie związane z fakturowaniem, w tym:
–  ogólne zasady fakturowania,
–  rodzaje faktur,
–  zasady odliczania podatku VAT w związku z wystawioną fakturą,
–  formy korygowania błędów w jej treści.
Publikacja zawiera również:
–  omówienie problematycznych zagadnień w formie odpowiedzi na nurtujące pytania,
–  liczne przykłady,
–  wzory faktur,
–  diagramy i tabele,
–  wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Naczelnego Sądu Administracyj-

nego, wojewódzkich sądów administracyjnych, a także interpretacje podatkowe.
Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, a tak-
że pracowników biur rachunkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli 
nauki oraz studentów prawa i rachunkowości.

WOLTERS KLUWER POLECA




