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W odniesieniu do odpowiedzialności po-
datkowej, funkcjonowanie w obrocie 
prawnym tzw. faktury pustej rodzi skutki 
prawne dla jej wystawcy na podstawie art. 
108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów 
i usług. Zgodnie z przywołanym przepi-
sem osoba prawna, jednostka organizacyj-
na niemająca osobowości prawnej lub 
osoba fizyczna, która wystawi fakturę i wy-
każe w niej kwotę podatku, jest obowiąza-
na do jego zapłaty. W związku z tym, że 
tzw. pusta faktura nie dokumentuje żadnej 
czynności opodatkowanej, o której mowa 
w art. 5 Ustawy, to może ona jedynie za-
wierać niezgodne z prawdą zapisy, że ta-
kiej czynności dokonano. Samo wystawie-
nie tzw. pustej faktury z wykazanym na 
niej podatkiem również nie jest czynnoś-
cią opodatkowaną, powoduje natomiast 
obowiązek zapłaty podatku. 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego w Warszawie z dnia 13 
stycznia 2012 r.(sygn. akt I FSK 506/11) zo-
bowiązanie do zapłaty wskazanej na faktu-
rze kwoty powstaje z mocy prawa, w da-
cie, w której dany podmiot wprowadza do 

obrotu taką fakturę. Zobowiązanie w tym 
zakresie wynika zatem bezpośrednio z za-
istnienia określonego zdarzenia, jakim jest 
owe wykazanie podatku na fakturze. 

Należy podkreślić, że nie w każdym wy-
padku wystawienie faktury niedokumen-
tującej rzeczywistego obrotu wiąże się 
z naruszeniem przepisów prawa. Nie rodzi 
obowiązku zapłaty podatku taka faktura, 
która została wprawdzie sporządzona dla 
podmiotu zamawiającego usługę, lecz do 
realizacji zamówienia nie doszło, gdyż za-
mawiający odwołał zamówienie i nie do-
szło do wprowadzenia faktury do obrotu 
prawnego rozumianego jako doręczenie 
jej kontrahentowi. Jedynie faktura, która 
została sporządzana i niewprowadzona do 
obrotu prawnego, nie skutkuje obowiąz-
kiem zapłaty wykazanego w niej podatku 
od towarów i usług. Taki pogląd, uznany 
został przez Naczelny Sąd Administracyjny 
za zgodny z ratio legis art. 108 ust. 1 przy-
wołanej ustawy (zob. wyrok NSA z dnia 30 
lipca 2009 r., sygn. akt I FSK 866/08). 

Można zatem wywnioskować, że narusza 

przepisy prawa nie samo wystawienie fik-
cyjnej faktury, co wprowadzenie jej do ob-
rotu.

Anna Romińska
Młodszy Konsultant Podatkowy

Anna.Rominska@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60

§§ §

Podatkowe Espresso nr 2012 09 24 000161

Konferencja Bezpieczeństwa Podatkowego
Poznań - 19.10.2012, Wrocław - 25.10.2012
Łódź - 29.10.2012, Warszawa - 23.11.2012

http://www.isp-modzelewski.pl/
http://www.isp-modzelewski.pl/20120924385/Serwis-Doradztwa-Podatkowego/Serwis-Doradztwa-Podatkowego-nr-000161-24-wrzesnia-2012-r/Strona-9.html
http://focusfinance.pl/category/aktualnosci-kontrolne/



