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Mamy już drugą, „uzgodnioną” wersję te-
go projektu z dnia 6 lipca 2012 r. Tak na-
prawdę nie różni się on wiele od tego, co 
opublikowano w dniu 25 maja tego roku, 
co po raz już nie wiem który potwierdza 
podejrzenie, że władza żyje w swoim wy-
imaginowanym świecie, bierze pod uwagę 
sugestie wychodzące tylko od „swoich”, 
a realia ekonomiczne czy nawet czysto 
praktyczne nie mają tu jakiegokolwiek 
znaczenia. Tą postawę konsekwentnie 
prezentuje w przypadku podatku akcyzo-
wego, a zwłaszcza akcyzy węglowej, gdzie 
poronione pomysły lobbystów paraliżując 
obrót węglem idą w parze z brakiem wpły-
wów podatkowych z tej akcyzy, choć moż-
na by z tego podatku uzyskać w tym roku 
co najmniej miliard złotych. Ale to prze-
cież, podobnie jak podatki od firm, nikogo 
nie obchodzi. Natomiast VAT jest zbyt upu-
bliczniony, aby można było wszystko za-
mieść pod dywan. Tu jest ponad półtora 
miliona podatników, którzy składają de-
klaracje podatkowe, a tych zwolnionych 
jest drugie tyle, czyli ich głos powinien być 
brany pod uwagę. A w naszej rzeczywisto-
ści legislacyjnej to, co dostrzegli projekto-
dawcy, sprawdza się w przypadku fakturo-

wania sprowadza się do:
� wydłużnia z 7 do 15 dni terminu, w któ-
rym najpóźniej można wystawić fakturę 
podatkową (art.. 106i),
� wprowadzenia nakazu (zresztą zupełnie 
zbędnego) wystawiania faktur podatko-
wych w co najmniej dwóch egzempla-
rzach (art.. 106h): o tym powinien decydo-
wać podatnik (czyli zdrowy rozsądek),
� rezygnacji z uregulowania w ustawie 
możliwości wprowadzenia uproszczonych 
„fakturek” (kwoty brutto od 450 zł do 1800 
zł), które jednak mogą być wprowadzone 
na podstawie art. 106n.

Jak widać, są to kompletne marginalia. Nie 
dostrzeżono nawet zwykłych błędów, za-
wartych w tym projekcie, którego tak na-
prawdę chyba nikt nie ogarnia. Przykład? 
Pierwszy z brzegu: zgodnie z art. 106j ust. 
1 nakazano, aby przy wystawieniu faktury 
udzielono rabatu „obniżki ceny w formie 
rabatu” (po co tyle słów?), o której mowa 
w art. 29a ust. 7 pkt 1 tej ustawy, należy 
wystawić fakturę korygującą. A co jest na-
pisane w tym przepisie? Tu cytuję: „Podsta-
wa opodatkowania nie obejmuje kwot sta-
nowiących obniżkę cen w formie rabatu 

z tytułu wcześniejszej zapłaty”. A podstawa 
opodatkowania powstaje dopiero z dniem 
powstania obowiązku podatkowego, czyli 
z końcem miesiąca, w którym wystąpiło 
zdarzenie rodzące ten skutek. Jeżeli faktu-
rę wystawiono w ostatnim dniu terminu 
(15 dnia po miesiącu), to nie należy nicze-
go korygować, bo powstała na koniec po-
przedniego miesiąca podstawa opodatko-
wania „nie obejmuje” tego rabatu nawet 
wtedy, gdy nie spełnił się jeszcze warunek 
jego udzielenia (krótszy termin zapłaty). 
Gdy natomiast fakturę wystawiono przed 
lub w dniu wykonania czynności, to musi 
ona uwzględniać kwotę należną po zasto-
sowaniu tego rabatu i w tej wysokości 
powstaje na koniec miesiąca podstawa 
opodatkowania. Nie podlega ona jakiej-
kolwiek korekcie. Przepis ten jest zbędny 
i wynika z niezrozumienia tego, co (nota-
bene słusznie) napisano w innym miejscu.

A jak należy fakturować podatkowo raba-
ty, o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 
tego projektu? Bardzo prosto: faktura ta 
musi obejmować kwotę podstawy opo-
datkowania oraz kwotę należną przed i po 
udzieleniu tego rabatu, który zależy prze-
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cież od zdarzeń przyszłych. Na dzień pow-
stania obowiązku podatkowego należy 
zaewidencjonować podstawę opodatko-
wania i podatek należny w kwocie, która 
uwzględnia rabat, bo tyle ona wówczas 
wynosi. Jeżeli warunek dotyczący terminu 
płatności nie zostałby spełniony po pow-
staniu obowiązku podatkowego, to nie 
wystawia się faktury korygującej in minus, 
lecz w bieżącej ewidencji uwzględnia się 
podwyżkę podstawy opodatkowania i po-
datku należnego wyłącznie na podstawie 
zapisów na fakturze. Tak zresztą będą po-
stępować podatnicy, którzy machną ręką 
na niezbyt  mądre przepisy tej nowelizacji.
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