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WSTĘP

Jak wiadomo, faktura VAT jest podstawowym dokumentem księgo-
wym i rozliczeniowym. Jedną z jej funkcji jest dokumentowanie transakcji 
i umożliwienie poprawnego ich ujęcia w księgach i ewidencjach zarówno 
wystawcy, jak i odbiorcy faktury. Jej otrzymanie pozwala także na odlicze-
nie wykazanego w niej podatku przez nabywcę. Faktura powinna potwier-
dzać w zasadzie każdą sprzedaż. Wyjątkiem są transakcje ewidencjonowane 
na kasie. W tej publikacji znajdą Państwo zarówno omówienie najważniej-
szych kwestii związanych z wystawianiem tych dokumentów, jak i wzory 
faktur, ważne interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów oraz dużą porcję 
odpowiedzi ekspertów na pytania podatników dotyczące tej problematyki.

Życzę ciekawej lektury
Rafał Kuciński
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ROZDZIAŁ I

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR VAT

Obecne zasady fakturowania obowiązują już przeszło dwa lata. Mimo 
to podatnicy wciąż mają problemy z ich prawidłowym stosowaniem.

Należy pamiętać, że obecnie faktura może być wystawiona do 30 dni 
przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi (względnie otrzymaniem 
zapłaty lub jej części) – art. 106i ust. 7 ustawy o podatku od towarów 
i usług (dalej: ustawa o VAT). Ten graniczny termin nie dotyczy jednak 
niektórych transakcji, jeżeli faktura wskazuje, jakiego okresu rozlicze-
niowego dotyczy. Ustawodawca zrezygnował z koncepcji powiązania 
momentu powstania obowiązku podatkowego z datą wystawiania fak-
tury. Powstaje on obecnie najczęściej z chwilą wydania towaru lub wy-
konania usługi. 

Dokumentowanie sprzedaży 

Aktualnie podstawową zasadą jest wystawianie faktury najpóźniej 15. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu:

 � wykonania dostawy towaru lub usługi,
 � otrzymania przed czynnością całości lub części zapłaty.

Obowiązujący od początku funkcjonowania ustawy o VAT termin 7-dnio-
wy przestał obowiązywać z końcem 2013 roku. W efekcie podatnicy otrzy-
mali możliwość wystawiania jednej zbiorczej faktury dla kontrahenta za cały 
okres rozliczeniowy. Co istotne, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, 
konieczność fakturowania otrzymanych zaliczek czy przedpłat nie dotyczy: 

 � wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
 � zdarzeń, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a 

ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, tj. przede wszystkim czynności w zakresie mediów 
(dostaw energii i gazu, świadczenia usług telekomunikacyjnych, dystrybucji 
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energii, dostarczania wody, odprowadzania ścieków, recyklingu), usług 
ochrony, najmu, leasingu, dzierżawy oraz obsługi prawnej i biurowej.

Należy pamiętać (choć nie wynika to wprost z brzmienia przepisów), 
że przedsiębiorca ma możliwość uniknięcia wielokrotnego wystawiania 
faktur zaliczkowych i faktury końcowej, w sytuacji gdy wszystkie te czyn-
ności zamykają się w jednym miesiącu kalendarzowym. Jeden dokument 
podsumowujący tę transakcję może zostać wystawiony do 15. dnia kolej-
nego miesiąca. Natomiast dla niektórych rodzajów transakcji określony zo-
stał szczególny termin fakturowania (art. 106i ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy 
o VAT). Dotyczy on:

 � usług budowlanych i budowlano-montażowych – w tym przypadku 
fakturę można wystawić do 30. dnia od wykonania tych usług,

 � dostawy książek drukowanych – fakturę można wystawić do 60. dnia 
od wydania towarów. Jeśli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wy-
dawnictw – termin ten jest wydłużony do 120 dni od pierwszego wydania 
tych towarów,

 � drukowania książek – taką sprzedaż można udokumentować do 
90. dnia od wykonania usługi,

 � usług tzw. mediów, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony, obsługi 
prawnej i biurowej – tego typu czynności można zafakturować z upływem 
terminu płatności,

 � zwrotu opakowań – fakturę trzeba wystawić do 7. dnia od określonego 
w umowie dnia zwrotu opakowania; jeśli w umowie tego terminu nie okre-
ślono, to czynność ta podlega zafakturowaniu najpóźniej 60. dnia od wydania 
opakowania.

Należy zwrócić uwagę na pewne problemy natury praktycznej, które po-
jawiają się na gruncie fakturowania. Po pierwsze, wystawienie faktury doku-
mentującej dane świadczenie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym dana czynność została wykonana. Może to negatywnie wpłynąć 
na rozliczenia podatkowe, w szczególności po stronie nabywcy. Należy za-
uważyć, że nabywca może nawet nie zdążyć otrzymać stosownej faktury, 
związanej ze świadczeniem otrzymanym w danym miesiącu, przed termi-
nem płatności zaliczek na podatek dochodowy (20. dzień następnego mie-
siąca) bądź rozliczenia VAT (25. dzień miesiąca następnego, przy wyborze 
rozliczeń miesięcznych). W konsekwencji może to oznaczać, że w momen-
cie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy bądź w momencie rozliczania 
VAT za dany miesiąc podatnik nie jest uprawniony do uznania danego wy-
datku za koszt podatkowy oraz uniemożliwi mu to odliczenie VAT w związ-
ku z danym świadczeniem.
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