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Wiemy, że ministerialny projekt noweliza-
cji ustawy o podatku od towarów i usług 
nakazuje - podobnie jak zmieniona dyrek-
tywa 2006/112/WE - nakazują, aby sam 
podatnik „określał sposób zapewnienia 
autentyczność pochodzenia, integralności 
treści i czytelności faktur, niezależnie od 
tego, czy wystawiono ją w formie papie-
rowej czy elektronicznej” (art. 106 l projek-
towanej nowelizacji). To należy określić 
w treści regulaminu fakturowania, który 
musi opracować każdy podatnik, gdzie 
zdecyduje, jak zamierza osiągnąć ten sku-
tek. Dość żenujące jest uzasadnienie tego 
przepisu, gdzie stwierdzono – co pozwolę 
sobie zacytować: „przepis art. 106 l stano-
wi implementację art. 233 dyrektywy 
2006/112/WE w brzmieniu nadanym przez 
dyrektywę 2010/45/WE”. To prawie wszyst-
ko, bo dalej stwierdzono tylko, że ust. 2-4 
tego artykułu „odzwierciedlają definicję 
zawartą w rozporządzeniach fakturowych 
(…)”. 

Co jest kluczową treścią tego przepisu? 
Ano jedno zdanie: „Autentyczność pocho-
dzenia, integralność oraz czytelność treści 
faktury można zapewnić za pomocą do-

wolnych kontroli biznesowych, które usta-
lają wiarygodną ścieżkę audytu między 
fakturami a dostawą towarów lub świad-
czeniem usług”. Ten bełkot jest „wklejką” 
przepisu dyrektywy, czyli nie należy kryty-
kować autorów projektu za nieporadność 
w posługiwaniu się językiem polskim.

Co to wszystko praktycznie oznacza? Tylko 
tyle, że w regulaminie fakturowania muszą 
być uregulowane zasady i tryb wystawia-
nia faktur podatkowych tak, aby dla wszy-
stkich zainteresowanych było w miarę jas-
ne jak rozpoznać fakturę prawdziwą od 
sfałszowanej oraz jak sprawdzić jej zgod-
ność z prawdą (stanem faktycznym). Oczy-
wiście jest wiele dróg osiągnięcia tego 
skutku. Tu przedstawię tylko trzy warianty 
tego rozwiązania. Przyjmuję ogólne zało-
żenie, że faktury podatkowe będą miały 
papierową formę, które fizycznie wystawia 
podatnik. Oto te warianty:
1. regulamin określa, że wystawiane są co 
najmniej dwa (ustalić dokładną ilość) pa-
pierowe egzemplarze faktury, z których 
drugi jest zabezpieczony przez podatnika 
(np. podpisany przez osobę upoważnioną) 
i przechowywany do czasu upływu termi-

nu przedawnienia,
2. regulamin określa, że tylko jeden eg-
zemplarz faktury jest w formie papierowej 
– ten który otrzymuje nabywca. Przecho-
wywane są również dwa pozostałe egzem-
plarze faktury w wersji niematerialnej (ele-
ktronicznej), przy czym jeden z nich jest 
przechowywany w dostępnym archiwum 
elektronicznym, a drugi, zabezpieczony 
(wersja zamknięta), jest przechowywany 
jako dowód w przypadku sporu co do tre-
ści faktury lub faktu jej udostępnienia,
3. regulamin określa, że fakturę wystawia 
w sensie prawnym podatnik, lecz wysyła ją 
w wersji PDF do nabywcy, który zobowią-
zuje się do jej fizycznego wydrukowania. 
Drugi i trzeci ma wyłącznie wersję elektro-
niczną, które są przechowywane jak w wa-
riancie 2).

Szczegółowe omówienie tych wariantów 
zostanie zamieszczone w kolejnej części 
tego artykułu.
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