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1. Fakturowanie elektroniczne 
To od podatników zależy, czy wystawiają faktury w formie papierowej czy elektronicznej. 
Jednak brak zgody kupującego na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej powoduje, że 
sprzedawca musi wystawić fakturę papierową. Od 18 kwietnia 2019 r. obowiązek ten nie do-
tyczy zasadniczo zamówień publicznych. 

Definicję faktury i faktury elektronicznej zawiera art. 2 pkt 31 i 32 ustawy o VAT.

Faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający dane wymagane 
ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowol-
nym formacie elektronicznym. 

1.1. Zasady wystawiania faktur elektronicznych
Za fakturę elektroniczną, dla potrzeb stosowania ustawy o VAT, uznaje się dokument w formie 
elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, 
wystawiony i otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym.

Dla uznania faktury za elektroniczną niezbędne jest, by pozostawała ona w dowolnym 
formacie elektronicznym, zarówno w momencie jej wystawienia, jak i otrzymania. 

UWAGA! Wyboru formatu, w jakim zostanie wystawiona i otrzymana faktura elektro-
niczna, dokonują podatnicy. 

Formatem elektronicznym, w jakim jest wystawiana faktura, może być:
■■  ustrukturyzowany komunikat, np. XML, lub 
■■  PDF wysłany jako załącznik do wiadomości e-mail, lub
■■  faks otrzymany w formacie elektronicznym, a nie papierowym.

Potwierdzają to organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 4 marca 2016 r. (sygn. IPPP2/4512-1276/15-4/JO) czytamy:

MF �Mając�na�uwadze�opis�zdarzenia�przyszłego�oraz�obowiązujące�w�tym�zakresie�regulacje�
prawne,� należy� stwierdzić,� że� faktury� (faktury� korygujące)� otrzymywane� w� formacie�
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PDF/TIF/TIFF/FAX�będą�stanowiły�dokumenty�dające�Wnioskodawcy�prawo�do�obniże-
nia�kwoty�podatku�należnego�o�kwotę�podatku�naliczonego�wykazanego�w�tych� faktu-
rach,�w�takim�zakresie,�w�jakim�nabyte�towary�i�usługi�będą�wykorzystywane�do�wykony-
wania� czynności� opodatkowanych� i� jednocześnie� nie� wystąpią� przesłanki� negatywne�
określone�w�art.�88�ustawy�o�VAT�o�podatku�od�towarów�i�usług.�Otrzymywanie� faktur�
w� formacie� PDF/TIF/TIFF/FAX� stanowiącym� załącznik� do� e-maila� jest� równoważne�
w�skutkach�podatkowych�z�otrzymywaniem�faktur�w�formie�tradycyjnej�(papierowej).

 
W związku z rozwojem techniki popularna staje się usługa oferowana na stacjach paliw, po-
legająca na wysyłaniu faktur elektronicznych w formacie pliku PDF. Faktura jest wysyłana 
na adres e-mailowy wskazany przez nabywców, którzy korzystają ze specjalnej aplikacji. 
Wyrażają oni zgodę otrzymywania faktur w formie elektronicznej przy akceptacji regulami-
nu płatności mobilnych. 

Zarówno sprzedawcy, jak i kupujący mają wątpliwości, czy przesyłanie faktury w forma-
cie PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem aplikacji mobilnej na adres e-mailowy moż-
na uznać za wydanie faktury. Podatnik jest zobowiązany do wydania faktury na podstawie 
art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT. 

Przepisy o podatku od towarów i usług nie precyzują pojęcia „wydać”. W celu jego wyjaśnie-
nia należy odwołać się do definicji słownikowej. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego 
„wydać” oznacza tyle, co dać, przydzielić komuś. Dlatego fakturę wysłaną za pomocą aplikacji 
na adres e-mailowy kupującego można uznać za fakturę wydaną. 

W wydanych kilkudziesięciu interpretacjach indywidualnych na ten temat organy podatkowe 
przyznają prawo do wysyłania faktur w formie PDF na adres e-mailowy. W piśmie Dyrektora 
Krajowej Informacji Skarbowej z 15 lutego 2019 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.37.2019.1.LS) 
czytamy:

MF �Zatem�wysłanie�faktury�w�formacie�PDF�(faktura�elektroniczna)�na�wskazany�przez�na-
bywcę�adres�e-mail,�zgodnie�z�jego�żądaniem�oznacza,�że�dokument�został�nabywcy�udos-
tępniony�(przydzielony)�i�w�odniesieniu�do�faktury�elektronicznej�świadczy�o�tym,�że�wy-
pełniony� został�warunek,� o�którym�mowa�w�art.� 111� ust.� 3a� pkt� 1� ustawy,� tj.�wydano�
fakturę�nabywcy.�

 �W�konsekwencji�należy�zgodzić�się�z�Wnioskodawcą,�że�planowane�przez�niego�wysyłanie�
faktur�elektronicznych�w�formacie�pliku�PDF�z�wykorzystaniem�i�za�pośrednictwem�infra-
struktury�Y�związanej�z�aplikacją�mobilną,�na�adres�e-mailowy�wskazany�przez�nabywcę�
podczas�akceptacji�regulaminu�aplikacji�mobilnej,�w�którym�wyraził�żądanie�otrzymywa-
nia�faktur�w�formie�elektronicznej,�będzie�spełniało�przesłanki�do�uznania,�że�nastąpi�wy-
danie�faktury�w�myśl�art.�111�ust.�3a�pkt�1�ustawy.�

 �W�związku�z�tym,�stanowisko�Wnioskodawcy�należało�uznać�za�prawidłowe.�

1.1.1. Akceptacja odbiorcy

Faktury mogą być wystawiane i otrzymywane w dowolnym formacie elektronicznym pod wa-
runkiem akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez ich odbiorcę (art. 106n ust. 1 usta-
wy o VAT). 
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W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż 
jednej faktury elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane 
tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane. Wyjątkiem są faktury doku-
mentujące zlecenia wykonane w ramach zamówień publicznych. Nowe przepisy obowiązują 
od 18 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, 
w przypadku których nowe regulacje wejdą w życie dopiero od 1 sierpnia 2019 r. oraz zamó-
wień dotyczących obronności kraju, których nowa ustawa nie obejmuje.

W tym przypadku zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzo-
wanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Przepisu art. 106n 
ust. 1 ustawy o VAT się nie stosuje. To oznacza, że został wyłączony przepis, który uzależnia 
przesyłanie faktur w formie elektronicznej od zgody nabywcy towaru lub usługi (art. 4 usta-
wy o elektronicznym fakturowaniu).

W pozostałych przypadkach akceptacja jest konieczna, ale może być wyrażona w dowolny 
sposób. 

UWAGA! Za akceptację można uznać na przykład zgodę przyszłego odbiorcy faktur 
wyrażoną ustnie, której efektem będzie przyjęcie przez podatnika otrzymanej w formie 
elektronicznej faktury do realizacji, w tym do uregulowania płatności z niej wynikającej.

Może to być również akceptacja regulaminu sklepu, w którym sprzedawca informuje o wysta-
wianiu faktur elektronicznych. Również brak sprzeciwu na otrzymaną w formie elektronicz-
nej fakturę jest równoznaczny – zdaniem organów podatkowych – ze zgodą na otrzymywanie 
takich faktur.

Szczegółowe kwestie w zakresie sposobu wyrażania lub cofnięcia zgody przez odbiorcę 
na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pozostają w gestii stron. Choć nie ma 
takiego obowiązku, powinny one jednak stanowić element umowy zawartej przez strony 
transakcji. Przyjęcie takiego rozwiązania jest celowe ze względu na uniknięcie w przyszłości 
ewentualnych nieporozumień z tego powodu.

1.1.2.  Obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności 
treści oraz czytelności faktury 

Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicz-
nym, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytel-
ności faktury. To podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integral-
ności treści i czytelności faktury (art. 106m ustawy o VAT). 

Autentyczność pochodzenia faktury – to pewność co do tożsamości dokonującego dos
tawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. 

Integralność treści faktury – to pewność, że w fakturze nie zmieniono danych, które po-
winna ona zawierać.




