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WPROWADZENIE

Podatek od towarów i usług jest najważniejszym źródłem dochodów 
budżetu państwa, dlatego też wielkość i stabilność wpływów z tytułu 
tego podatku są niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa 
państwa, a  także polityki społecznej i gospodarczej1. Jednym z ele-
mentów mających rzeczywisty wpływ na dochód naszego kraju jest 
prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z dokumentowa-
niem transakcji gospodarczych przez fakturowanie.

Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze 
VAT. Jest nieoceniona nie tylko w odzwierciedlaniu transakcji pomię-
dzy kontrahentami jako podstawowy dokument sprzedaży, lecz także 
następnie w księgowaniu. Ponadto jest podstawowym dokumentem 
umożliwiającym nabywcy towaru lub usługi odliczenie podatku nali-
czonego. Z tych i jeszcze wielu innych względów niezmiernie istotne 
jest, aby każdy, kto przez przepisy ustawy o  podatku od  towarów 
i usług jest zobowiązany do wystawiania omawianych dokumentów, 
posiadał umiejętności i wiedzę w tym zakresie.

Naprzeciw wszelakim wątpliwościom przekazuję na Państwa ręce ni-
niejszą publikację. Poruszono w niej wiele zagadnień, które obejmują 
wszystkie najistotniejsze kwestie związane z fakturowaniem. Czytel-
nik zapozna się m.in. z ogólnymi zasadami fakturowania, rodzajami 
faktur, zasadami odliczania VAT w związku z wystawioną fakturą 
czy formami korygowania błędów w jej treści. Publikacja zawiera po-

1 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 965.
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nadto część poświęconą pytaniom i odpowiedziom w zakresie naj-
bardziej problematycznych zagadnień, a także – w celu skutecznego 
łączenia teorii z praktyką – zostały w niej przedstawione wzory faktur 
oraz liczne przykłady. Co warte podkreślenia, opracowanie uwzględ-
nia liczne orzeczenia sądowe, w tym wyroki Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału 
Sprawiedliwości, a  także interpretacje podatkowe. W celu lepszego 
zobrazowania niektórych zagadnień posłużono się diagramami i ta-
belami. W  treści publikacji zamieszczony został również wyciąg 
z ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący przepisów odno-
szących się do fakturowania, a w przypisach dolnych umieszczone zo-
stały liczne odwołania, w tym słowniczki, które umożliwią łatwiejsze 
zapoznanie się z całością materii.

Katarzyna Dokukin
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1. Forma faktury

Faktura może być wystawiona w formie papierowej, elektronicznej lub 
ustrukturyzowanej. Dokument elektroniczny może być wystawiony 
i wysłany w dowolnym formacie2, który jest określany przez podat-
nika. Może to być wiadomość w formacie XML, wiadomość elektro-
niczna (e-mail) z załącznikiem w formacie PDF lub faks otrzymany 
w formacie elektronicznym3. W interpretacjach podatkowych4 wska-
zuje się również na możliwość przesyłania faktury w takich forma-
tach, jak: TIF, GIF, JPG oraz inne.

Ustawodawca nie narzuca (z wyłączeniem faktury ustruktury-
zowanej) podatnikowi formatu wystawienia faktury. Określenie 
„dowolny” oznacza bowiem tyle, co zależny od woli wystawiają-
cego, nieograniczony żadnymi obwarowaniami. […] 

2 Art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 685 ze zm.):
 „31) fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie 

elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej 
podstawie;

 32) fakturze elektronicznej – rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej 
wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym”.

3 Wyrok NSA z 29.02.2012 r., I FSK 804/11, LEX nr 1405451.
4 Zob. m.in. interpretacja DIS w Poznaniu z 30.06.2014 r., ILPP4/443-201/14-2/EWW, 

LEX nr 237857; interpretacja indywidualna DIS w Bydgoszczy z 2.12.2013 r., ITPP3/443-
434/13/MD, LEX nr 218223; interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z 14.11.2013 r., 
IPPP1/443-861/13-2/JL, LEX nr 219207.
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Dowolność formatu wysłania i odebrania może ograniczać tylko 
jeden czynnik – format ten powinien być możliwy do otwarcia 
przez odbiorcę faktury, ponieważ tylko faktura, która jest dostar-
czona, jest ważnym dokumentem5.

Za fakturę elektroniczną może zostać uznana faktura sporządzona 
w  formie papierowej, jeśli została zeskanowana i wysłana do kon-
trahenta pocztą elektroniczną6. Faktura przesłana w formie elektro-
nicznej lub faksem, która jest następnie drukowana przez odbiorcę, 
powinna być traktowana jak faktura wystawiona w tradycyjnej pa-
pierowej formie7.

 [!]Ważne!
Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy 

faktury (art.  106n  u.p.t.u.). Ich przesyłanie uzależnione jest zatem 
od uprzedniej zgody odbiorcy. Ustawa o podatku od towarów i usług 
nie określa formy akceptacji, należy uznać, że może być to forma do-
wolna. Zgodnie z interpretacjami podatkowymi8 zgoda na otrzymy-
wanie faktur elektronicznych może być dorozumiana, np. przez opła-
cenie faktury.

5 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 9.12.2020 r.).

6 Wyrok NSA z 29.02.2012 r., I FSK 804/11, LEX nr 1405451.
7 Wyrok NSA z 20.05.2010 r., I FSK 1444/09, LEX nr 578126.
8 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.

FAKTURA

TRZY RODZAJE

papierowa ustrukturyzowanaelektroniczna
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Identyczna sytuacja dotyczy faktur ustrukturyzowanych. Zgodnie 
z art. 106na u.p.t.u. otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy 
użyciu Krajowego Systemu e -Faktur wymaga akceptacji odbiorcy fak-
tury.

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

2. Faktura ustrukturyzowana

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług od 1.01.2022 r. dają 
możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z do-
puszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papiero-
wych i faktur elektronicznych. Ich stosowanie jest fakultatywne.

Faktury ustrukturyzowane to  faktury wystawiane przez podatni-
ków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego 
Systemu e -Faktur (KSeF). Ponadto:
 • są one przygotowywane bezpośrednio w programach finansowo-

-księgowych podatnika oraz przesyłane do KSeF przez API9;
 • podatnik, korzystając z  KSeF, może faktury ustrukturyzowane 

przeglądać, przechowywać, wystawiać i otrzymywać. Może także 
je przesłać w formacie XML lub przekonwertować do PDF;

 • poza podatnikiem faktury ustrukturyzowane może wystawić lub 
mieć do nich dostęp podmiot uprawniony10;

9 Faktura ustrukturyzowana jest udostępniana i otrzymywana za pomocą opro-
gramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 106nc ust. 1 u.p.t.u.

10 Art. 106nb u.p.t.u.:
Z Krajowego Systemu e -Faktur mogą korzystać:

 1) podatnik,
 2) podmioty wskazane przez podatnika,
 3) podmioty, o których mowa w art. 106c u.p.t.u.,
 4) osoby fizyczne wskazane przez podmioty, o których mowa w art. 106c u.p.t.u.,
 5) osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień 

do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, którym podatnik lub organ egze-
kucyjny, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy, nadali uprawnienia do korzy-
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 • numer identyfikujący fakturę w KSeF ma charakter systemowy 
i nie należy go utożsamiać ze stanowiącym element faktury nu-
merem, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.;

 • faktura ustrukturyzowana może być korygowana jedynie w po-
staci faktury ustrukturyzowanej, czyli wystawionej za pośredni-
ctwem KSeF;

 • podatnicy, którzy wystawiają faktury ustrukturyzowane przy 
użyciu KSeF mogą po spełnieniu przesłanek określonych 
w art. 87 ust. 5b u.p.t.u. ubiegać się o zwrot podatku VAT w ter-
minie 40 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia oraz rozliczenia 
korekty in minus za okres wystawienia faktury korygującej;

 • Minister Finansów udostępnia na elektronicznej platformie usług 
administracji wzór faktury ustrukturyzowanej;

 • faktury ustrukturyzowane są przechowywane w  KSeF przez 
okres 10 lat, licząc od  końca roku, w  którym zostały wysta-
wione11. Po upływie wyżej wskazanego okresu podatnik przecho-
wuje je poza systemem KSeF do czasu upływu terminu przedaw-
nienia zobowiązania podatkowego (art. 112aa u.p.t.u.). Do faktur 
ustrukturyzowanych mają zastosowanie przepisy dotyczące prze-
chowywania i archiwizacji faktur, tj. art. 112 i 112a u.p.t.u.12

stania z systemu, np. za pomocą oprogramowania interfejsowego, o którym mowa 
w art. 106nc ust. 1, albo portalu podatkowego w rozumieniu ustawy – Ordynacja 
podatkowa,

 6) podmioty inne, niż wymienione w pkt 1–5, wskazane przez osoby fizyczne ko-
rzystające z Krajowego Systemu e -Faktur, jeżeli prawo do wskazywania innego 
podmiotu wynika z uprawnień nadanych tych osobom fizycznym

– uwierzytelni w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 106r 
pkt 3 ustawy.

11 Administracja podatkowa zapewnia przechowywanie wystawionych za pośred-
nictwem KSeF faktur.

12 Art. 112 i 112a u.p.t.u. (wyciąg):
Art. 112. [Okres przechowywania dokumentów]
Podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozli-

czania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym 
rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, 
z zastrzeżeniem art. 109b ust. 7, art. 130d ust. 3, art. 134 ust. 3, art. 138h ust. 3 i art. 138i 
ust. 8 u.p.t.u.
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Zgodnie z art. 2 pkt 32a u.p.t.u. przez fakturę ustrukturyzowaną rozumie się 
fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e -Faktur wraz z przydzie-
lonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.

Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF wy-
maga akceptacji jego odbiorcy (art. 106g ust. 3b u.p.t.u.). Wyrażanie 
zgody powinno odbywać się na  identycznych zasadach, jakie obo-
wiązują dla faktur elektronicznych. W sytuacji gdy odbiorca faktury 
ustrukturyzowanej nie wyrazi zgody na  jej otrzymanie przy użyciu 
KSeF, wystawca zachowuje prawo do  wystawienia faktury ustruk-
turyzowanej w systemie, a wystawioną w ten sposób fakturę będzie 
zobowiązany przekazać odbiorcy w inny uzgodniony z nim sposób, 
np. e-mailem w postaci elektronicznej lub papierowej. Taka faktura 
zachowa walor faktury ustrukturyzowanej, ponieważ będzie posia-
dała jej ustawowe cechy, tj. numer identyfikacji w systemie KSeF.

Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej prze-
słania do  KSeF. Z  kolei faktura ustrukturyzowana jest uznana za 

Art. 112a. [Obowiązek przechowywania faktur]
1. Podatnicy przechowują:

 1) wystawione przez siebie lub w swoim imieniu faktury, w tym faktury wystawione 
ponownie,

 2) otrzymane faktury, w tym faktury wystawione ponownie
– w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie 
oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od mo-
mentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zo-
bowiązania podatkowego.

2. Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju 
są obowiązani do przechowywania faktur na terytorium kraju.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza teryto-
rium kraju w formie elektronicznej w sposób umożliwiający naczelnikowi urzędu 
skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji 
skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków elek-
tronicznych, dostęp on-line do tych faktur.

4. Podatnicy zapewniają naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu 
celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny 
dostęp do faktur, o których mowa w ust. 1, a w przypadku faktur przechowywanych 
w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych 
w nich zawartych.
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