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Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku 
od towarów i usług podatnicy, o których 
mowa w art. 15, są obowiązani wystawić 
fakturę stwierdzającą w szczególności do-
konanie sprzedaży, datę dokonania sprze-
daży, cenę jednostkową bez podatku, 
podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę 
podatku, kwotę należności oraz dane do-
tyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeże-
niem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 
120 ust. 16. Fakturę wystawia sprzedawca 
będący podatnikiem podatku od towarów 
i usług, w celu udokumentowania dokona-
nej sprzedaży towarów lub świadczonych 
usług. Faktura jest więc dokumentem 
stwierdzającym wystąpienie u podatnika 
okoliczności powodujących powstanie 
obowiązku podatkowego, a taki powstaje 
m.in. z chwilą wydania towaru lub wyko-
nania usługi Nie można jednak stwierdzić, 
aby użycie przez ustawodawcę sformuło-
wania, że „fakturę wystawia podatnik” było 
tożsame z koniecznością technicznego 
wypisania tego dokumentu wyłącznie 
osobiście przez samego podatnika. Z ana-
lizy stanu prawnego wynika przedmiot 
opodatkowania, moment powstania obo-
wiązku podatkowego oraz, że czynność 

podlegająca opodatkowaniu ma być udo-
kumentowana fakturą wystawioną w okre-
ślonym terminie, zawierającą w swej treści 
wszystkie niezbędne elementy, wskazane 
w przepisach rozporządzenia fakturowe-
go, m.in. dane sprzedawcy i nabywcy. 
W przypadku, gdy podstawą współpracy 
między podatnikiem a kontrahentem jest 
umowa np. umowa agencyjna, na mocy 
której podatnik posiada pełnomocnictwo 
do zawarcia umowy sprzedaży, a także wy-
stawienia faktury VAT w imieniu i na rzecz 
sprzedawcy, analiza stanu faktycznego, 
w konfrontacji z powołanymi przepisami 
prowadzi do wniosku, iż podatnik nie na-
rusza przepisów podatkowych wykonując 
na zlecenie innego podmiotu, na podsta-
wie stosownej umowy, technicznej czyn-
ności wystawienia faktury w imieniu i na 
rzecz podatnika podatku od towarów i us-
ług. A zatem, należy przyjąć, że kontrahent 
podatnika może upoważnić inną osobę do 
dokonania takich czynności. W związku 
z powyższym, umieszczenie przez podat-
nika na wystawianej w imieniu i na rzecz 
dostawcy fakturze, obok danych sprzeda-
wcy i nabywcy również swoich danych – 
jako wystawcy faktury – jest prawidłowe 

(ustawodawca nie wymaga już, aby faktu-
ra była podpisana przez podatnika, czy też 
przez osobę uprawnioną do wystawienia, 
w jego imieniu i na jego rzecz, faktury 
VAT). 

Wartość sprzedaży towarów przez podat-
nika w imieniu i na rzecz kontrahenta wraz 
z należnym, podlega zaewidencjonowaniu 
w rejestrze sprzedaży tego kontrahenta 
i wykazaniu w składanej przez niego dek-
laracji VAT–7, a ewentualne wynagrodze-
nie prowizyjne podatnika winno być zae-
widencjonowane w jej rejestrze sprzedaży 
i wykazane w składanej przez nią deklara-
cji VAT-7.
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