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W projektowanej ustawie pojawi się cały 
rozdział dotyczący fakturowania (art. 106a 
do 106r), który burzy do cna istniejący sys-
tem: nie pozostanie z niego nic. Wszystko 
zaczynamy od nowa. A tak naprawdę, to 
mimo wprowadzenia tak wielu nowych 
przepisów, sposób fakturowania będzie 
zależał głównie od woli podatnika i jego 
kontrahentów. Zresztą niezależnie od te-
go, czy faktury będą mieć formę elektroni-
czną, czy – jak dotychczas – papierową. 

To, kto będzie wystawiał faktury: dostawca 
(usługodawca), nabywca (usługobiorca) , 
czy osoba trzecia, zależeć będzie od poro-
zumienia, które, zgodnie z art. 106d ust. 2 
tego projektu ma określać „procedurę zat-
wierdzania poszczególnych faktur przez 
podatnika dokonującego sprzedaży”. Po-
datnik jednak obowiązany będzie zapew-
nić autentyczność pochodzenia, integral-
ność treści i czytelność każdej faktury nie-
zależnie od jej formy oraz tego, kto ją wy-
stawia. Owe cechy „można zapewnić”, jak 
stwierdza art. 106l ust. 1, „za pomocą do-
konywanych kontroli biznesowych, które 
ustalają wiarygodną ścieżkę audytu mię-
dzy fakturą a dostawą towarów i świad-

czenia usług”. Co to za bełkot? To tylko 
wklejka w postaci obowiązującego prze-
pisu Dyrektywy 112, czyli pomysł na jej 
implementację w postaci przepisywania 
tego, co napisali unijni biurokraci. Co to 
jednak praktycznie oznacza? Tylko i aż to, 
że podatnik w porozumieniu z kontrahen-
tami lub samodzielnie musi określić spo-
sób weryfikacji prawidłowości i rzetelności 
wystawionych faktur. Jak to zrobić? Przy 
pomocy regulaminu fakturowania, który 
będzie podany do wiadomości wszystkich 
kontrahentów. O jego treści – za tydzień.
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