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Rozdział 1. Źródła oraz zakres zmian

Zmiany VAT.	Od	1.1.2013	r.	weszły	w	życie	zmiany	zarówno	przepisów	ustawy	
z	11.3.2004	r.	o	podatku	od	towarów	i	usług	(t.j.	Dz.U.	z	2011	r.	Nr	177,	poz.	1054	
ze	zm.),	jak	i	aktów	wykonawczych	wydanych	na	jej	podstawie.	Zmiany	te	wynikają	
przede wszystkim z:
1)	 ustawy z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospo-ustawy	z	16.11.2012	r.	o	redukcji	niektórych	obciążeń	administracyjnych	w	gospo-

darce	(Dz.U.	z	2012	r.	poz.	1342);
2)	 ustawy z 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy bud-ustawy	z	7.12.2012	r.	o	zmianie	niektórych	ustaw	w	związku	z	realizacją	ustawy	bud-

żetowej	(Dz.U.	z	2012	r.	poz.	1456);
3)	 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiąz-rozporządzenia	Ministra	Finansów	z	29.11.2012	r.	w	sprawie	zwolnień	z	obowiąz-

ku	prowadzenia	ewidencji	przy	zastosowaniu	kas	rejestrujących	(Dz.U.	z	2012	r.	
poz.	1382);

4)	 rozporządzenia Ministra Finansów z 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenierozporządzenia	Ministra	Finansów	z	11.12.2012	r.	zmieniającego	rozporządzenie	
w	sprawie	zwrotu	podatku	niektórym	podatnikom,	wystawiania	faktur,	sposobu	ich	
przechowywania	oraz	listy	towarów	i	usług,	do	których	nie	mają	zastosowania	zwol-
nienia	od	podatku	od	towarów	i	usług	(Dz.U.	z	2012	r.	poz.	1428);

5)	 rozporządzenia Ministra Finansów z 14.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenierozporządzenia	Ministra	Finansów	z	14.12.2012	r.	zmieniającego	rozporządzenie	
w	sprawie	wzorów	deklaracji	podatkowych	dla	podatku	od	towarów	i	usług	(Dz.U.	
z	2012	r.	poz.	1550);

6)	 rozporządzenia Ministra Finansów z 14.12.2012 r. w sprawie wzoru zawiadomieniarozporządzenia	Ministra	Finansów	z	14.12.2012	r.	w	sprawie	wzoru	zawiadomienia	
o	skorygowaniu	podstawy	opodatkowania	oraz	podatku	należnego	(Dz.U.	z	2012	r.	
poz.	1451);

7)	 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenierozporządzenia	Ministra	Finansów	z	20.12.2012	r.	zmieniającego	rozporządzenie	
w	sprawie	wykonania	niektórych	przepisów	ustawy	o	podatku	od	towarów	i	usług	
(Dz.U.	z	2012	r.	poz.	1485);

8)	 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania fakturrozporządzenia	Ministra	Finansów	z	20.12.2012	 r.	w	 sprawie	przesyłania	 faktur	
w	formie	elektronicznej,	zasad	ich	przechowywania	oraz	trybu	udostępniania	orga-
nowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528).
Dyrektywa VAT.	Implementacja	prawa	unijnego	jest	obowiązkiem	każdego	państwa	

UE.	Dobrym	przykładem	dyrektywy	i	problemów	z	jej	poprawną	implementacją	jest	dy-
rektywa	harmonizująca	system	podatku	od	wartości	dodanej,	tzw.	dyrektywa	VAT	(dy-
rektywa	2006/112/WE	Rady	z	28.11.2006	r.	w	sprawie	wspólnego	systemu	podatku	od	
wartości	dodanej	(Dz.Urz.	UE	L	Nr	347,	s.	1).
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Dyrektywa	ta	kodyfikuje	przepisy	wprowadzające	wspólny	system	VAT,	który	jest	
stosowany	w	odniesieniu	do	produkcji	oraz	dystrybucji	towarów	i	usług	kupowanych	
i	sprzedawanych	w	celach	konsumpcyjnych	w	Unii	Europejskiej	(UE).	Aby	na	wielkość	
podatku	nie	wpływała	liczba	transakcji,	płatnicy	VAT	mogą	odliczyć	w	swoim	rozlicze-
niu	kwotę	podatku,	którą	zapłacili	innym	podatnikom.	Podatek	ten	uiszcza	w	rezultacie	
ostateczny	konsument	towarów	lub	usług,	płacąc	za	nie	cenę	powiększoną	o	odpowiedni	
procent stawki VAT.

Przyjęcie dyrektywy 2010/45/UE. Rada	Unii	Europejskiej	przyjęła	dyrektywę	Rady	
2010/45/UE	z	13.7.2010	r.	zmieniająca	dyrektywę	2006/112/WE	w	sprawie	wspólnego	
systemu	podatku	od	wartości	dodanej	w	odniesieniu	do	przepisów	dotyczących	fakturo-
wania	(Dz.Urz.	UE	L	Nr	189,	s.	1):
	 1)		by	zapewnić	właściwe	funkcjonowanie	rynku	wewnętrznego,	w	dyrektywie	Rady	

2006/112/WE	z	28.11.2006	r.	w	sprawie	wspólnego	systemu	podatku	od	wartości	
dodanej	(Dz.Urz.	UE	L	Nr	347,	s.	1);

	 2)	 aby	umożliwić	państwom	członkowskim	kontrolę	towarów	przemieszczanych	czaso-
wo	z	jednego	państwa	członkowskiego	do	drugiego,	prowadzona	ewidencja	powinna	
być	wystarczająco	szczegółowa;	należy	zatem	sprecyzować,	że	w	ewidencji	tej	muszą	
znaleźć	się	szczegółowe	informacje	dotyczące	wyceny	towarów	przemieszczanych	
czasowo	między	państwami	członkowskimi.	Ponadto	przewóz	towarów	do	innego	
państwa	członkowskiego	w	celu	wyceny	nie	powinien	być	traktowany	jako	dostawa	
towarów	do	celów	VAT;

	 3)	 przepisy	dotyczące	wymagalności	VAT	w	odniesieniu	do	wewnątrzwspólnotowych	
dostaw	towarów	i	transakcji	wewnątrzwspólnotowego	nabycia	towarów	należy	dopre-
cyzować,	aby	zapewnić	jednolitość	danych	zawartych	w	informacjach	podsumowują-
cych	i	terminowość	wymiany	danych	za	pomocą	tych	informacji	podsumowujących.	
Ponadto	w	przypadku	ciągłych	dostaw	towarów	z	jednego	państwa	członkowskiego	
do	drugiego,	które	obejmują	okres	dłuższy	niż	jeden	miesiąc	kalendarzowy,	dostawy	
te	należy	uznawać	za	dokonane	na	koniec	każdego	miesiąca	kalendarzowego;

	 4)	 aby	pomóc	małym	i	średnim	przedsiębiorstwom,	które	mają	trudności	z	płaceniem	
VAT	właściwemu	organowi	przed	otrzymaniem	zapłaty	od	nabywców	lub	usługo-
biorców,	państwa	członkowskie	powinny	mieć	możliwość	wprowadzenia	systemu	
rozliczania	VAT	przy	użyciu	metody	kasowej,	która	pozwala	dostawcy	lub	usługo-
dawcy	na	wpłacenie	VAT	właściwemu	organowi	po	otrzymaniu	zapłaty	za	dostawę	
towaru	lub	usługę	oraz	która	ustanawia	jego	prawo	do	odliczenia	w	momencie	za-
płaty	za	dostawę	towaru	lub	usługę.	Powinno	to	umożliwić	państwom	członkowskim	
wprowadzenie	fakultatywnej	metody	kasowej,	która	nie	ma	negatywnego	wpływu	na	
przepływ	pieniężny	związany	z	ich	wpływami	z	VAT;

	 5)	 aby	zapewnić	przedsiębiorcom	pewność	prawa	w	odniesieniu	do	ich	zobowiązań	do-
tyczących	fakturowania,	należy	wyraźnie	określić	państwo	członkowskie,	którego	
przepisy	dotyczące	fakturowania	mają	zastosowanie;



5

 6)	 z	myślą	o	poprawie	funkcjonowania	rynku	wewnętrznego	należy	narzucić	zharmo-
nizowany	termin	wystawienia	faktury	w	odniesieniu	do	niektórych	transakcji	trans-
granicznych;

	 7)	 aby	umożliwić	lepszą	kontrolę	podatkową,	zapewnić	bardziej	jednolite	traktowanie	
transakcji	transgranicznych	i	krajowych	oraz	wspierać	upowszechnianie	fakturowania	
elektronicznego,	należy	zmienić	niektóre	wymogi	dotyczące	danych,	które	powinny	
być	podane	na	fakturze;

	 8)	 ponieważ	fakturowanie	elektroniczne	może	pomóc	przedsiębiorcom	obniżyć	koszty	
i	zwiększyć	konkurencyjność,	należy	zmienić	aktualne	wymogi	VAT	dotyczące	fak-
turowania	elektronicznego	po	to,	by	zlikwidować	istniejące	obciążenia	i	przeszkody.	
Faktury	papierowe	i	elektroniczne	powinny	być	traktowane	równo,	a	obciążenie	ad-
ministracyjne	związane	z	fakturowaniem	papierowym	nie	powinno	się	zwiększyć;

	 9)	 równe	traktowanie	powinno	mieć	również	zastosowanie	do	kompetencji	organów	po-
datkowych.	Ich	uprawnienia	kontrolne	oraz	prawa	i	obowiązki	podatników	powinny	
mieć	zastosowanie	w	równym	stopniu,	niezależnie	od	tego,	czy	podatnik	wybierze	
wystawianie	faktur	papierowych	czy	faktur	elektronicznych;

10)	 faktury	muszą	odzwierciedlać	faktyczne	transakcje,	dlatego	należy	zapewnić	ich	au-
tentyczność,	integralność	i	czytelność.	Kontrole	biznesowe	można	wykorzystywać	
do	ustalenia	wiarygodnych	ścieżek	audytu	między	fakturami	a	transakcjami,	zapew-
niając	tym	samym,	że	każda	faktura	(czy	to	w	formie	papierowej,	czy	też	elektronicz-
nej)	spełnia	te	wymogi;

11)	 autentyczność	i	integralność	faktur	elektronicznych	można	również	zapewnić	za	po-
mocą	wykorzystania	niektórych	istniejących	technologii,	 takich	jak	elektroniczna	
wymiana	danych	(EDI)	 i	zaawansowane	podpisy	elektroniczne.	Ponieważ	jednak	
istnieją	również	inne	technologie,	nie	należy	wymagać	od	podatników	stosowania	
żadnej	szczególnej	technologii	fakturowania	elektronicznego;

12)	 należy	sprecyzować,	że	w	przypadku	gdy	podatnik	przechowuje	wystawione	przez	
siebie	lub	otrzymane	faktury	w	trybie	on-line,	państwo	członkowskie,	w	którym	na-
leżny	jest	podatek,	powinno	mieć,	podobnie	jak	państwo	członkowskie,	w	którym	
dany	podatnik	ma	siedzibę,	prawo	dostępu	do	tych	faktur	do	celów	kontrolnych;

13)	 ponieważ	cele	niniejszej	dyrektywy,	a	mianowicie	uproszczenie,	modernizacja	i	har-
monizacja	przepisów	dotyczących	faktur	VAT,	nie	mogą	zostać	osiągnięte	w	wystar-
czającym	stopniu	przez	państwa	członkowskie,	a	możliwe	jest	ich	lepsze	osiągnięcie	
na	poziomie	Unii,	Unia	może	przyjąć	środki	zgodnie	z	zasadą	pomocniczości	okre-
śloną	w	art.	5	Traktatu.	Zgodnie	z	zasadą	proporcjonalności	określoną	w	tym	samym	
artykule	niniejsza	dyrektywa	nie	wykracza	poza	to,	co	jest	konieczne	do	osiągnięcia	
tych	celów;

14)	 zgodnie	z	pkt	34	porozumienia	międzyinstytucjonalnego	w	sprawie	lepszego	stano-
wienia	prawa	[porozumienie	międzyinstytucjonalne	w	sprawie	lepszego	stanowienia	
prawa. Interinstitutional agreement on better law-making, Strasburg 16.12.2003 r. 
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(Dz.Urz.	UE	C	Nr	321,	s.	1);	niniejsze	porozumienie	międzyinstytucjonalne	dotyczy	
Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej (UE) oraz Komisji, ustanawia ono 
ogólne	zasady	i	warunki	współpracy	między	instytucjami,	w	szczególności	w	proce-
sie	legislacyjnym	oraz	ma	na	celu	poprawę	procesu	opracowania	i	stosowania	prawa	
w	Unii]	zachęca	się	państwa	członkowskie	do	sporządzania	dla	ich	własnych	celów	
i	w	interesie	Unii,	własnych	tabel,	które	w	możliwie	najszerszym	zakresie	odzwier-
ciedlają	korelacje	pomiędzy	niniejszą	dyrektywą	a	środkami	transpozycji,	oraz	do	
podawania	ich	do	wiadomości	publicznej.
Zmiany dyrektywy 2010/45/UE.	Dyrektywa	Rady	2010/45/UE	wprowadziła	zmia-

ny	do	dyrektywy	2006/112/WE	w	odniesieniu	do	przepisów	dotyczących	fakturowania	
zmieniającej	także	rozwiązania	dotyczące	innych	zagadnień.

Zmieniono	już	sam	nagłówek	sekcji	5	rozdziału	3	tytułu	XI	dyrektywy.	Dotychczasowy	
tytuł:	„Przesyłanie	faktur	drogą	elektroniczną”	zastąpiono	tytułem	„Faktury	papierowe	
i	faktury	elektroniczne”.	A	oto	treść	nowego	art.	233	dyrektywy	112:

1.	Autentyczność	pochodzenia,	integralność	treści	i	czytelność	faktury,	niezależnie	od	tego,	czy	wy-
stawiono	ją	w	formie	papierowej	czy	elektronicznej,	zapewnia	się	od	momentu	wystawienia	faktury	aż	
do	końca	okresu	jej	przechowywania.

Każdy	podatnik	określa	sposób	zapewnienia	autentyczności	pochodzenia,	integralności	treści	i	czytel-
ności	faktury.	Można	to	zapewnić	za	pomocą	dowolnych	kontroli	biznesowych,	które	ustalają	wiarygodną	
ścieżkę	audytu	między	fakturą	a	dostawą	towarów	lub	świadczeniem	usług.

„Autentyczność	pochodzenia”	oznacza	pewność	co	do	tożsamości	dostawcy	lub	usługodawcy	albo	
wystawcy faktury.

„Integralność	treści”	oznacza,	że	w	fakturze	nie	zmieniono	danych	wymaganych	na	mocy	niniejszej	
dyrektywy.

2.	Poza	wykorzystaniem	rodzajów	kontroli	biznesowej	opisanych	w	ust.	1	poniżej	przedstawiono	przy-
kłady	technologii	zapewniających	autentyczność	pochodzenia	i	integralność	treści	faktury	elektronicznej:
a)	 zaawansowany	podpis	elektroniczny	w	rozumieniu	art.	2	pkt	2	dyrektywy	1999/93/WE	Parlamentu	

Europejskiego	i	Rady	z	dnia	13	grudnia	1999	r.	w	sprawie	wspólnotowych	ram	w	zakresie	podpisów	
elektronicznych,	na	podstawie	certyfikatu	kwalifikowanego	i	utworzony	za	pomocą	bezpiecznego	urzą-
dzenia	służącego	do	składania	podpisów,	w	rozumieniu	art.	2	pkt	6	i	10	dyrektywy	1999/93/WE;

b)	 elektroniczna	wymiana	danych	(EDI)	zgodnie	z	definicją	zawartą	w	art.	2	załącznika	1	do	zalecenia	
Komisji	1994/820/WE	z	dnia	19	października	1994	r.	dotyczącego	aspektów	prawnych	elektronicznej	
wymiany	danych,	w	przypadku	gdy	porozumienie	dotyczące	takiej	wymiany	przewiduje	stosowanie	
procedur	gwarantujących	autentyczność	pochodzenia	i	integralność	danych.

Dyrektywa	zawiera	również	szereg	innych	zmian,	w	tym	np.	regulacje	dotyczące:
a)	 wystawiania faktur uproszczonych, dla transakcji których wartość nie przekraczawystawiania	faktur	uproszczonych,	dla	 transakcji	których	wartość	nie	przekracza	

równowartości	100	euro,
b)	 elementów jakie zawierać muszą faktury i faktury uproszczone,elementów	jakie	zawierać	muszą	faktury	i	faktury	uproszczone,
c)	 wystawiania faktur zbiorczych obejmujących okresy, w których VAT staje się wyma-wystawiania	faktur	zbiorczych	obejmujących	okresy,	w	których	VAT	staje	się	wyma-

galny	w	obrębie	tego	samego	okresu	rozliczeniowego.
Transpozycja przepisów. Mocą	ww.	dyrektywy	państwa	członkowskie	zostały	zo-

bowiązane	do	transpozycji	jej	przepisów	do	ustawodawstwa	krajowego	nie	później	niż	
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do	dnia	31.12.2012	r.,	przy	czym	wejście	w	życie	ww.	przepisów	musi	nastąpić	najpóźniej	
1.1.2013 r. (Nowe zasady fakturowania – zmiana dyrektywy w sprawie VAT, Poradnik 
VAT 2010, Nr 15).

Cel zmian dotyczących podatku od towarów i usług.	Jak	już	na	wstępie	wspomniano	
celem	zmian	dotyczących	podatku	od	towarów	i	usług	w	Polsce	–	VAT	jest	implementa-
cja	przepisów	wyżej	powołanej	dyrektywy	Rady	2010/45/UE	z	13.7.2010	r.	zmieniającej	
dyrektywę	2006/112/WE	z	28.11.2006	r.	w	sprawie	wspólnego	systemu	podatku	od	war-
tości	dodanej	w	odniesieniu	do	przepisów	dotyczących	fakturowania	–	w	tym	również	
obowiązku	podatkowego	w	transakcjach	wewnątrzwspólnotowych	oraz	nieimplemen-
towanych	dotychczas	przepisów	dyrektywy	Rady	2008/8/WE	z	12.2.2008	r.	zmieniają-
cej	dyrektywę	2006/112/WE	w	odniesieniu	do	miejsca	świadczenia	usług	(Dz.Urz.	UE	
L	Nr	44,	s.	11)	(dyrektywa	Rady	2008/9/WE	z	12.2.2008	r.	określająca	szczegółowe	za-
sady	zwrotu	podatku	od	wartości	dodanej,	przewidzianego	w	dyrektywie	2006/112/WE,	
podatnikom	niemającym	siedziby	w	państwie	członkowskim	zwrotu,	lecz	mającym	sie-
dzibę	w	innym	państwie	członkowskim,	Dz.Urz.	UE	L	Nr	44,	s.	23).

Niniejsza	dyrektywa	określa	szczegółowe	zasady	zwrotu	podatku	od	wartości	doda-
nej	(VAT),	przewidzianego	w	art.	170	dyrektywy	2006/112/WE,	podatnikom	mniemają-
cym	siedziby	na	terytorium	państwa	członkowskiego	zwrotu,	którzy	spełniają	warunki	
określone	w	art.	3.

Z	początkiem	2013	r.	minął	termin	wdrożenia	regulacji	przewidzianych	w	unijnej	
dyrektywie	2010/45/EU.	Zmiany	dotyczą	m.in.	zasad	fakturowania	i	metody	kasowej.	
Poszczególne	przepisy	zostały	lub	zostaną	wprowadzone	rozporządzeniami	Ministra	
Finansów,	o	których	m.in.	wspomniano	na	początku	części	pierwszej.

Rozdział 1. Źródła oraz zakres zmian
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Rozdział 2. Znaczenie i cel tzw. Uwag 
wyjaśniających. Przepisy dotyczące fakturowania 

VAT w związku z dyrektywą Rady 2010/45/UE

Znaczenie informacyjne Uwag wyjaśniających.	Uwagi	wyjaśniające	mają	na	celu	
zapewnienie	lepszego	rozumienia	przepisów	prawnych	przyjmowanych	na	szczeblu	UE,	
w	tym	przypadku	–	głównie	–	dyrektywy	w	sprawie	fakturowania	(2010/45/UE).	Uwagi	
publikowane	na	ponad	rok	przed	datą	wejścia	w	życie	nowych	przepisów	mają	umożliwić	
państwom	członkowskim	ich	wdrożenie	w	bardziej	jednolity	sposób,	mają	również	wypo-
sażyć	przedsiębiorców	w	niezbędne	informacje,	tak	by	odpowiednio	wcześniej	dostosowali	
się	do	nowych	regulacji.	Uwagi	nie	zastępują	wytycznych	Komitetu	ds.	VAT	(W. Morawski, 
Interpretacje	prawa	podatkowego	i	celnego	–	stabilność	i	zmiana:	zmiana	oficjalnego	sta-
nowiska	organu	władzy	publicznej	lub	organizacji	międzynarodowej	w	zakresie	inter-
pretacji	prawa	podatkowego	i	celnego,	Warszawa	2012,	s.	144–145)	czy	rozporządzenia	
wykonawczego,	które	pełnią	swoje	własne	funkcje	w	procesie	prawodawczym.

Zasady ustalania Uwag wyjaśniających. Chociaż	publikowane	są	przez	TAXUD	
na	jej	stronie	internetowej,	są	one	wynikiem prowadzonych	dyskusji	zarówno	z	państwa-
mi	członkowskimi,	jak	i	z	przedsiębiorcami. Z	państwami	członkowskimi	konsultowano	
się	najpierw	w	ramach	seminarium	w	sprawie fakturowania	(Fiscalis),	które	odbyło	się	
na Malcie w lutym 2011 r.

Program Fiscalis	jest	wspólnotowym	programem,	mającym	na	celu	usprawnienie	
i	harmonizację	funkcjonowania	systemów	podatkowych	na	rynku	wewnętrznym	UE,	
poprzez	rozszerzenie	współpracy	pomiędzy	krajami	członkowskimi	i	ich	administracja-
mi.	Program	Fiscalis	2013	został	powołany	decyzją	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	
Nr	1482/2007/WE	z	11.12.2007	r.,	jako	kontynuacja	wcześniejszych	programów	Fiscalis	
z	lat	2003–2007	oraz	1998–2002.	Poprzedził	ją	komunikat	z	6.4.2005	r.	„Programy	wspól-
notowe	Customs	2013	i	Fiscalis	2013”,	w	którym	Komisja	wyraziła	wolę	kontynuowania	
tych	dwóch	programów	do	2013	r.	Okres	finansowania	programu	Fiscalis	jest	przewidzia-
ny na 2008–2013 r. Budżet 156,9	mln	euro.	Szczególnymi	celami	Programu	są	w	zakresie	
podatku	od	wartości	dodanej	i	podatków	akcyzowych:
a) zapewnienie skutecznej, efektywnej i szeroko zakrojonej wymiany informacji oraz 

współpracy	administracyjnej;
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b)	 umożliwienie	urzędnikom	osiągnięcia	wysokiego	poziomu	wiedzy	w	zakresie	prawa	
wspólnotowego	i	jego	stosowania	w	państwach	członkowskich	oraz

c)	 zapewnienie	ciągłego	usprawniania	procedur	administracyjnych	z	uwzględnieniem	
potrzeb	administracji	i	podatników	poprzez	rozwój	i	rozpowszechnienie	dobrej	prak-
tyki administracyjnej.
 Komitet ds. VAT.	Następnie	z	państwami	członkowskimi	konsultowano	się	w	trak-

cie dyskusji	w	ramach	Komitetu	ds.	VAT.	Zob.	rozdział	2.	Komitet	ds. VAT. Artykuł	398	
dyrektywy	Rady	2006/112/WE	z	28.11.2006	r.	w	sprawie	wspólnego	systemu	podatku	
od	wartości	dodanej:	

1.	Ustanawia	się	komitet	doradczy	ds.	podatku	od	wartości	dodanej	zwany	„Komitetem	ds.	VAT”.	
2.	W	skład	Komitetu	ds.	VAT	wchodzą	przedstawiciele	państw	członkowskich	i	Komisji.	Komitetowi	

przewodniczy	przedstawiciel	Komisji.	Obsługę	sekretariatu	komitetu	zapewniają	służby	Komisji.	
3.	Komitet	ds.	VAT	przyjmuje	swój	regulamin.	
4.	Poza	kwestiami	będącymi	przedmiotem	konsultacji	na	mocy	niniejszej	dyrektywy,	Komitet	ds.	VAT	

analizuje	kwestie	podnoszone	przez	przewodniczącego,	z	jego	własnej	inicjatywy	lub	na	wniosek	przedsta-
wiciela	państwa	członkowskiego,	a	dotyczące	stosowania	wspólnotowych	przepisów	dotyczących	VAT.

Komitet	ds.	VAT	powstał	na	mocy	art.	29	VI	dyrektywy	w	sprawie	wspólnego	syste-
mu	podatku	od	wartości	dodanej	(M. Bełdzikowski, UE doprecyzowuje przepisy, Fiskus 
2006, Nr 3).

Opinie przedsiębiorców.	Podobnie	opinie	przedsiębiorców	zebrano	dzięki spotka-
niom grupy ad hoc	przedsiębiorców	reprezentujących	organizacje	europejskie	oraz – dla 
potrzeb	zagadnień	związanych	z	fakturowaniem	elektronicznym	–	poprzez	Europejski	
Komitet Normalizacyjny (CEN).

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)	–	prywatne	stowarzyszenie	technicz-
ne	typu	„non-profit”,	działające	w	ramach	prawa	belgijskiego	z	siedzibą	w	Brukseli.	
Utworzone	oficjalnie	w	1974	r.	Początki	działalności	–	Paryż	1961	r.	Podstawowym	za-
daniem	CEN	jest	opracowywanie,	przyjmowanie	i	rozpowszechnianie	norm	europejskich	
oraz	innych	dokumentów	normalizacyjnych	we	wszystkich	obszarach	gospodarki	z	wy-
łączeniem	elektrotechniki,	elektroniki	i	telekomunikacji.	System	Normalizacyjny	CEN	
jest	wielonarodową,	wielosektorową	i	zdecentralizowaną	organizacją.	Składa	się	z	krajo-
wych	jednostek	normalizacyjnych	oraz	Centrum	Zarządzania	CEN,	które	odgrywa	spe-
cjalną	i	aktywną	rolę	w	zarządzaniu	tym	systemem	z	upoważnienia	członków	krajowych	
CEN,	członków	stowarzyszonych,	afiliantów	i	partnerskich	jednostek	normalizacyjnych.	
Obecnie	w	jego	skład	wchodzi	30	krajów	członkowskich,	w	tym	również	Polska	–	w	na-
szym kraju za kontakt z CEN odpowiedzialny jest Polski Komitet Normalizacyjny. Krajami 
członkowskimi	są:	Austria,	Belgia,	Bułgaria,	Cypr,	Czechy,	Dania,	Estonia,	Finlandia,	
Francja,	Niemcy,	Grecja,	Węgry,	Islandia,	Irlandia,	Włochy,	Łotwa,	Litwa,	Luksemburg,	
Malta,	Holandia,	Norwegia,	Polska,	Portugalia,	Rumunia,	Słowacja,	Słowenia,	Hiszpania,	
Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. 

Rozdział 2. Znaczenie i cel tzw. Uwag wyjaśniających. Przepisy dotyczące...



Część I. Zmiany w zakresie fakturowania oraz zakres pozostałych zmian w podatku...

10

Unijne forum ds. VAT.	Należy	ponadto	dodać,	że	Komisja	Europejska	decyzją	
z	3.7.2012	r.	powołała	Unijne	forum	ds.	VAT	[decyzja	Komisji	(2012/C198/05)	z	3.7.2012	r.	
powołująca	unijne	forum	ds.	VAT,	Dz.Urz.	UE	C	Nr	198	z	6.7.2012	r.;	komunikat	Komisji	
do	Rady,	Parlamentu	Europejskiego	i	Europejskiego	Komitetu	Ekonomiczno-Społecznego	
w	sprawie	skoordynowanej	strategii	mającej	na	celu	poprawę	walki	z	oszustwami	związa-
nymi	z	podatkiem	od	wartości	dodanej	w	Unii	Europejskiej,	COM(2008)	807	wersja	osta-
teczna	z	1.12.2008	r.]	w	celu	poprawy	zarządzania	podatkiem	VAT	na	poziomie	UE.	

Unijne forum ds. VAT (EU Forum on Tax)	jest	zorganizowaną	platformą	prowadze-
nia	dialogu,	mającą	na	celu	poprawę	stosunków	między	przedsiębiorcami	a	organami	po-
datkowymi	w	celu	stworzenia	warunków	do	sprawniejszego	funkcjonowania	obecnego	
systemu	VAT	w	UE,	a	zatem	obniżenie	kosztów	i	obciążenia	administracyjnego	po	obu	
stronach.	Forum	to,	będące	platformą	dialogu,	daje	przedstawicielom	małych,	średnich	
i	dużych	przedsiębiorstw	oraz	organów	podatkowych	możliwość	wymiany	poglądów	na	
temat	praktycznych	aspektów	transgranicznych	administracji	związanej	z	podatkiem	VAT,	
a	także	umożliwia	ustalenie	i	omówienie	najlepszych	praktyk,	które	mogłyby	przyczynić	
się	do	optymalizacji	zarządzania	systemem	VAT,	dążąc	przy	tym	do	obniżenia	kosztów	
przestrzegania	przepisów	i	równocześnie	do	zabezpieczenia	przychodów	z	podatku	VAT.	
Komisja	zwraca	się	do	państw	członkowskich	o	w	miarę	możliwości	jak	największy	udział	
w	Unijnym	forum	ds.	VAT,	aby	osiągnąć	jego	cele	[Komunikat	Komisji	do	Parlamentu	
Europejskiego	i	Rady.	Plan	działania	zakładający	poprawę	skuteczności	walki	z	oszustwa-
mi	podatkowymi	i	uchylaniem	się	od	opodatkowania,	SWD(2012)	403	final,	SWD(2012)	
404	final,	Bruksela,	6.12.2012	r.,	COM(2012)	722	final].

Dyrektywa 2010/45/UE.	Uwagi	wyjaśniające	przepisy	dotyczące	fakturowania	VAT	
w	związku	z	dyrektywą	Rady	2010/45/UE	nie	są	prawnie	wiążące oraz	stanowią	jedy-
nie	praktyczną	i	nieformalną wskazówkę,	w	jaki	sposób	prawo	UE	winno	być	stosowane	
z	punktu	widzenia	TAXUD.	Uwagi	nie	reprezentują	stanowiska	Komisji,	a	Komisja	nie	
jest	związana wyrażonymi	w	nich	poglądami.

Ponadto,	ze	względu	na	fakt,	że	podstawą	przepisów	dotyczących	fakturowania	VAT	
jest	dyrektywa,	za	transpozycję	tych	przepisów	do	prawodawstwa	krajowego	oraz	ich	
prawidłowe	stosowanie	na	swoim	terytorium	odpowiedzialne	są	poszczególne	państwa	
członkowskie.

W	świetle	powyższego	oraz	zgodnie	z	podstawową	zasadą	pomocniczości	główną	
odpowiedzialność	za	informowanie	podatników	o	interpretacji	i	stosowaniu	niniejszych	
przepisów	ponoszą	krajowe	administracje	podatkowe.

Byłoby	zatem	pożądane,	aby	państwa	członkowskie	przygotowały	swoje	własne	kra-
jowe	wskazówki	dla	potrzeb	stosowania	nowych	przepisów	dotyczących	fakturowania	
VAT	(wykaz	adresów	stron	internetowych	organów	podatkowych	państw	członkowskich,	
gdzie	takie	wskazówki	mogłyby	być	dostępne,	można	znaleźć	na	stronie	internetowej:	
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_en.htm).



Rozdział 3. Zakres przedmiotowy projektu 
Uwag wyjaśniających

1. Klasyfikacja

Należy	w	tym	zakresie	wskazać	na	wyszczególnione	poniżej	grupy	zagadnień:
Wymogi dotyczące faktur papierowych oraz faktur elektronicznych:

	 1)	 Faktury	muszą	odzwierciedlać	faktyczne	transakcje	–	motyw	10	dyrektywy	2010/45/UE;
	 2)	Definicja	faktury	elektronicznej	–	art.	217;
	 3)	Akceptacja	odbiorcy	–	art.	232;
	 4)	Autentyczność	pochodzenia	–	art.	233	ust.	1	akapit	trzeci;
	 5)	 Integralność	treści	–	art.	233	ust.	1	akapit	czwarty;
	 6)	 Czytelność	–	art.	233	ust.	1	akapit	pierwszy	i	drugi;
	 7)	Określenie	sposobu	zapewnienia	autentyczności	pochodzenia,	 integralności	 treści	

i	czytelności	faktury	–	art.	233	ust.	1	akapit	drugi;
	 8)	Kontrole	biznesowe	–	art.	233	ust.	1	akapit	drugi;
	 9)	Wiarygodna	ścieżka	audytu	–	art.	233	ust.	1	akapit	drugi;
10)	 Zaawansowany	podpis	elektroniczny	i	EDI	–	art.	233	ust.	2;
11)	 Moment	wystawienia	i	koniec	okresu	przechowywania	–	art.	233	ust.	1	akapit	pierwszy;
12)	 Przechowywanie	faktur.

Wystawianie faktur:
1)	 Art.	219a	–	przepisy	którego	państwa	członkowskiego	mają	zastosowanie?;
2)	 Art.	221	ust.	3	–	przepisy	państwa	członkowskiego	dotyczące	fakturowania	mające	

zastosowanie	w	przypadku	transakcji	zwolnionych;
3)	 Art.	220	ust.	2	i	art.	221	ust.	2	–	przepisy	dotyczące	fakturowania	w	odniesieniu	do	

usług	finansowych	podlegających	zwolnieniu	(art.	135	ust.	1	lit.	a–g);
4) Art. 224 – samo fakturowanie.

Dane umieszczane na fakturach:
1)	 Art.	226	pkt	2	–	numeracja	ciągła;
2)	 Art.	226	pkt	7a	–	metoda	kasowa;
3)	 Art.	226	pkt	11	–	transakcje	zwolnione;
4)	 Art.	91	i	art.	230	–	przeliczenie	kwoty	VAT	na	walutę	krajową;
5) Art. 226b – faktury uproszczone.
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