Fakturowanie w 2019 r. – szkolenie dla osób
zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur

Arkadiusz Duda
Doradca podatkowy

Zasady wystawiania faktur VAT w roku 2019
Pojęcie oraz funkcja faktury VAT
Faktura to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane
ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Funkcja rozliczeniowa faktury:
• Rozliczeniowa
• Dokumentacyjna
Zastosowanie
• Sprzedaż
• Dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium państw UE oraz państw trzecich
• Usługi elektroniczne (MOSS)

Zasady wystawiania faktur VAT w roku 2019
Obowiązek wystawienia faktury
• odpłatną dostawę towarów
• odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
• eksport towarów
• wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
• sprzedaż wysyłkowa
• zaliczki

Brak obowiązku wystawienia faktury:
• sprzedaż zwolniona przedmiotowo (art. 43 ust. 1 Ustawy VAT)
• sprzedaż zwolniona podmiotowo (art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy VAT - 200.000 zł)
• sprzedaż zwolniona na podstawie rozporządzenia MF (art. 82 ust. 3 Ustawy VAT)

Termin wystawienia faktury
• Co do zasady nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano
dostawy towaru lub wykonano usługę i nie wcześniej niż 30 dnia przed dokonanie sprzedaży lub
otrzymaniem zaliczki
• Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część
zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy
• 30 dnia od dnia wykonania usług - w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlanomontażowych
• 60 dnia od dnia wydania towarów - w przypadku dostawy książek drukowanych - z wyłączeniem
map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych
• 90 dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku czynności polegających na drukowaniu
książek - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów
• z upływem terminu płatności - w przypadku
a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b) świadczenia usług:
- telekomunikacyjnych,
- woda, śmieci, odpady, ścieki
- najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
- ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
- stałej obsługi prawnej i biurowej,
- dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

Szczególne zasady wystawiania faktur:

• Faktura na żądanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym
dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty
• Faktura dokumentująca dostawę towarów, dokonywaną w trybie egzekucji
• Faktura wystawiana w imieniu podatnika na podstawie umowy

Podmioty uprawnione do wystawiania faktur
• Podatnik podatku VAT czynny
• Podatni VAT zwolniony
• Nabywca towaru lub usługi
• Komornik oraz organ egzekucyjny
• Osoba trzecia w szczególności przedstawiciel podatkowy

Obowiązek wystawienia faktur VAT na żądanie
• Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę
dokumentującą:
✓ Sprzedaż
✓ Dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium państw UE oraz państw trzecich
✓ Usługi elektroniczne (MOSS)
z wyjątkiem:
a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b) świadczenia usług:
- telekomunikacyjnych,
- woda, śmieci, odpady, ścieki
- najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
- ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
- stałej obsługi prawnej i biurowej,
- dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

➢ Otrzymanie zaliczki z wyjątkiem WDT
➢ Sprzedaż zwolnioną (wyjątek: rolnik ryczałtowy)

jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w
którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zasady samofakturowania (faktury wystawiane przez nabywców oraz podmioty trzecie)
• Podmiot nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego
podatnika faktury:

1) dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu,
2) dokumentujące otrzymanie zaliczki,
3) dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz podmiotu z państwa trzeciego

- jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur w
imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania
poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.
Faktury może wystawiać w imieniu i na rzecz podatnika również upoważniona przez niego osoba
trzecia, w szczególności jego przedstawiciel podatkowy.

Możliwość wystawiania elektronicznie faktur RR

Dane które faktura powinna zawierać obligatoryjnie
Faktura powinna zawierać:
1) datę wystawienia

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje
fakturę
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania
zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku
(wartość sprzedaży netto)
12) stawkę podatku
13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami
podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące
poszczególnych stawek podatku
15) kwotę należności ogółem

Dodatkowe elementy na fakturze VAT

• Zwrot „metoda kasowa” w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do
których:
a) obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1, lub

b) w przepisach wydanych na podstawie art. 19a ust. 12 (rozp. MF, czynność komornika) określono
termin powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty
Art. 19a ust. 5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:
1) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:
a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego
organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18,
d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych,
administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym
lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import
usług,
e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 (usługi

• Wyraz "samofakturowanie„
• Wyrazy „odwrotne obciążenie„
• W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art.
43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:
a) przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik
stosuje zwolnienie od podatku,
b) przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie
świadczenie usług, lub
c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta
ze zwolnienia;
• nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a
w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres

• W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela
podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer,
za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku
• W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
a) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,
b) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa
w art. 2 pkt 10 lit. c;
• Procedura trójstronna
• WDT, eksport usług, import usług – numer identyfikacji podatnika (poprzedzony indeksem PL)
oraz
numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od
wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na
potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego.

• Zwrot "procedura marży dla biur podróży„ – usługi turystyki
• Zwrot "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"- dostawa towarów używanych,
dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną oraz dokonywaną przez
podmioty zwolnione podmiotowo
• Brak obowiązku wystawienia faktury
• Wskazanie podstawy zwolnienia

• Rozporządzenie MF w sprawie wystawiania faktur

Faktury wystawiane w mechanizmie odwrotnego obciążenia oraz konsekwencje błędnej
kwalifikacji transakcji
• Zwrot „odwrotne obciążenie”
• Brak kwoty podatku oraz stawki

• Prawo do odliczenia podatku VAT
• Korekta faktury

Zasady wystawiania faktur w transakcjach międzynarodowych
• Obowiązek wystawienia faktury co do zasady do 15 dnia miesiąca następującego po dacie
sprzedaży
• Miejsce świadczenie usługi
✓ Usługa świadczona na rzecz podatnika – siedziba nabywcy – faktura bez podatku VAT
✓ Usługa świadczona na rzecz osoby fizycznej – siedziby sprzedawcy - faktura z podatkiem VAT
• Prawo do odliczenia podatku VAT bez faktury (obowiązek w podatku należnym)
• Język faktury

• Kwota podatku

Faktura wystawiona przez podmiot wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych a prawo do
odliczenia podatku naliczonego VAT
• Stanowisko organów podatkowych (brak prawa do odliczenia podatku VAT)
• Korzystny wyrok TS UE C101/16 z 19.10.2017 roku

• Wewnętrzne wytyczne KIS
✓ Usługa faktycznie wykonana
✓ Sprzedawca został przywrócony do rejestru
✓ Powstał obowiązek w podatku należnym VAT
✓ Nabywca dochował należytej staranności

Faktury zaliczkowe oraz faktury końcowe
• Faktur zaliczkowych nie stosuje się do:
a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
b) świadczenia usług:
- telekomunikacyjnych,
- woda, śmieci, odpady, ścieki
- najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
- ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
- stałej obsługi prawnej i biurowej,
- dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

Faktura powinna zawierać:
1) dane, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
1) datę wystawienia
2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje
fakturę;
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,
6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty
o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
2) otrzymaną kwotę zapłaty;
3) kwotę podatku wyliczoną według wzoru:
gdzie:
KP - oznacza kwotę podatku,
ZB - oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty,
SP - oznacza stawkę podatku;
4) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę
jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty
podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty
podatku.

• Jeżeli faktura nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub
wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych
części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach
dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym,
powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub
wykonaniem usługi.
• W przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty,
a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również
numery poprzednich faktur.
• W przypadku zaliczki na usługi budowlane (odwrotne obciążenie) podatek VAT rozlicza nabywca a
obowiązek podatkowy powstaje w dacie otrzymania zaliczki.

Faktury częściowe
W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w
przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę

Zasady wystawiania faktur w walutach obcych
Kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w
złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych
do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do
1 grosza.
Co to jest faktura „pro – forma”?
Brak skutków podatkowych na gruncie podatku VAT

Dokumenty zrównane z fakturą
Bilety jednorazowe dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie
mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do
świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem
samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej,
promami, samolotami i śmigłowcami.
Opłaty trasowe dokumentujące świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za
które pobierane są opłaty trasowe, z wyjątkiem usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości
0%, wystawiana za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej
Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej
Duplikaty faktur

Kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia podatku VAT?
• Faktura dokumentuje nabycie usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków
przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób

• Faktura która nie została wystawiona na podatnika
• Faktura niezapłacona w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności
• Tzw. „pusta faktura” -sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi
przez podmiot nieistniejący
• Transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku
• wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały
kwoty niezgodne z rzeczywistością,
c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części
dotyczącej tych czynności;

• Faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały
zaakceptowane przez sprzedającego;
• Wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych,
dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

Faktury elektroniczne (pojęcie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury)
• Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego
dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.
• Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna
zawierać faktura.

• Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za
pomocą
✓ dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a
dostawą towarów lub świadczeniem usług
✓ kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
✓ elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu
wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje
stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej
danych.

Faktura VAT ustrukturyzowana oraz ramy czasowe obowiązku jej obligatoryjnego
stosowania (nowe regulacje)
Zasady wystawiania faktur korygujących
Fakturę korygującą wystawia się gdy:
• udzielono obniżki ceny w formie rabatu
• udzielono opustów i obniżek cen

• dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań
• dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty
• podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek
innej pozycji faktury

Faktura korygująca powinna zawierać:
• wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";

• numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
• dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
• nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

• przyczynę korekty;
• jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z
podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej w
pozostałych przypadkach - prawidłową treść korygowanych pozycji.

• W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw
towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie,
faktura korygująca powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się
udzielany opust lub obniżka;
• Taka faktura może nie zawierać:
✓ numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby
podatku lub podatku od wartości dodanej

✓ daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania
zaliczki o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
✓ nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

W jakich przypadkach możliwe jest wystawienie noty korygującej?

• Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w
zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą
korygującą.
• Nota wymaga akceptacji wystawcy faktury.
• Nota powinna zawierać:
1) wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA";
2) numer kolejny i datę jej wystawienia;
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za
pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą
którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od
wartości dodanej;
4) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e
ust. 1 pkt 1-6;
5) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.
• Czy notą można zmienić nabywcę?

Anulowanie faktury oraz odsyłanie faktur
• Brak regulacji
• Wprowadzenie faktury do obrotu prawnego
• Stosowana praktyka
Warunki dokonania skutecznej refaktury
• W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze
udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.
✓ Brak skorzystania z usługi
✓ Brak marży
✓ Zapis w umowie

Duplikaty faktur
• Zniszczenie lub zaginięcie faktury
• Wydawanie na wniosek
• Zgodnie z danymi z faktury pierwotnej
• Zwrot „Duplikat”
Faktura VAT a JPK
Przechowywanie faktur elektronicznych – kontrowersyjne stanowisko KIS

Konsekwencje błędnego wystawienia faktury oraz wystawienia tzw. „pustej faktury” na gruncie
przepisów karnych skarbowych
Art. 62. [Naruszenie procedury rachunkowej]
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo
odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
§ 2. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy
od roku, albo obu tym karom łącznie.
§ 2a. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje,
a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej
wartości, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu
tym karom łącznie.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej
lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów.
§ 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z
pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego
dokonanie sprzedaży.
§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-4podlega karze
grzywny za wykroczenie skarbowe.

Projekt zmiany w zasadach fakturowania
Ograniczenie prawa do wystawiania faktur na podstawie paragonów
▪ Obowiązek umieszczania nr NIP na paragonie
▪ Wystawianie faktur na podstawie paragonów zawierających NIP nabywcy będzie ograniczone do
tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność
▪ Nowe przepisy nie będą miały zastosowania w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy
zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem wejścia w życie zmian
• Art. 106b ust. 4 VATU:
• W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę na
rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt
2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
lub numerem, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości
dodanej, wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera
ten numer.

• W sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania
numeru NIP na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu,
że nabywa towar lub usługę, jako podatnik – w takiej sytuacji sprzedawca nie powinien
rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko powinien od razu wystawić fakturę.
• Wprowadza się sankcję VAT w wysokości 100% od sprzedawcy i 100% od nabywcy (łącznie 200%)
w przypadku wystawienia faktury na podstawie paragonu w którym nie podano nr NIP nabywcy
• Nie ma możliwości uniknięcia tej sankcji, nie ma znaczenia żadna inna okoliczność za wyjątkiem
osób fizycznych
• Nie ustala się sankcji wobec osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za
wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe
• Jest to faktyczny zakaz wystawiania faktur na podstawie paragonów bez nr NIP (ze względu na
brak funkcji, może być konieczna wymiana kas – zakaz byłby niezgodny z przepisami UE)

Dziękuję za uwagę,
zapraszam do zadawania pytań

