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Wstęp
Po zmianach w ustawie o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn.
zm.), które weszły w życie od 1 stycznia 2014 r., z wystawieniem faktury
nie łączy się już – co do zasady – obowiązek podatkowy u sprzedawcy (powstawał najpóźniej 7. dnia od wystawienia dokumentu; teraz następuje to
z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi). Nie zmienia to jednak
faktu, że dla nabywcy jej otrzymanie jest jednym z warunków odliczenia
VAT naliczonego.
Wszyscy podatnicy muszą też, oczywiście, przestrzegać zasad dotyczących sporządzania, przesyłania i przechowywania faktur. W niniejszej
publikacji zwracamy uwagę m.in. na nowe terminy wystawiania dokumentów. Tłumaczymy też, jak poprawiać błędy, czyli jakie są reguły sporządzania faktur korygujących oraz not korygujących. Odwołujemy się
do interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych
– o ile zachowują aktualność w stanie prawnym obowiązującym od początku tego roku.
Istotna część poradnika poświęcona jest fakturom elektronicznym zyskujących na popularności po zmianach, które w tej materii nastąpiły od
1 stycznia 2013 r. (od 1 stycznia 2014 r. odpowiednie regulacje zostały przeniesione z rozporządzeń do ustawy o VAT). W przypadku e-faktur kluczowe jest zachowanie autentyczności ich pochodzenia, integralności oraz
czytelności treści. Wyjaśnimy, jak to zagwarantować. Przypominamy też,
jak należy przechowywać dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej. Nawiasem mówiąc, od 1 stycznia 2014 r. w ustawie o VAT zawarte są
definicje faktury i faktury elektronicznej (w związku z dostosowaniem
krajowych przepisów do unijnej dyrektywy 112). Do końca 2013 r. ich nie
było – nie wpływało to jednak na rozliczenia i obowiązki podatników.
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