
Wzorcowy Regulamin Fakturowania
- instrukcja podatkowa

Andrzej Sarna

Z początkiem nowego roku wejdzie w ży-
cie największa w dotychczasowej historii 
nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług. Przebudo-
wa systemu podatku od towarów i usług 
uzasadniana jest m.in. koniecznością do-
stosowania przedmiotowych przepisów 
do wymogów wprowadzonych Dyrektywą 
2010/45/UE harmonizującą regulacje do-
tyczące fakturowania, a także orzecznic-
twem Trybunału Sprawiedliwości UE. 
Jedna z kluczowych zmian wprowadza 
całkowicie nowy rozdział dotyczący faktu-
rowania.  Przepisy te w istocie zburzą ist-
niejący prawie od dwudziestu lat system 
fakturowania oparty na normatywnym 
wzorcu, zastępując je jedynie zasadami ra-
mowymi, wymagające od podatników in-
dywidualnego wyboru własnego wzorca 
fakturowania i dokumentowania tego 
podatku. 

 W skutek proponowanych zmian od dnia 
1 stycznia 2013 r. szczegółowe zasady oraz 
sposoby fakturowania dla potrzeb podat-
ku od towarów i usług będą zależeć głów-
nie od woli podatnika i jego kontrahen-
tów, bez względu na formę faktury, czy to 
elektroniczną czy też papierową. Między 
innymi to, kto będzie wystawiał faktury: 
dostawca (usługodawca), nabywca (usłu-
gobiorca), czy osoba trzecia, zależeć bę-
dzie przede wszystkim od Porozumienia, 
które, zgodnie z projektowanym art. 106d 

ust. 2, ma określać „procedurę zatwierdza-
nia poszczególnych faktur przez podatni-
ka dokonującego sprzedaży”. Jednocześ-
nie podatnik obowiązany będzie zapewnić 
autentyczność pochodzenia, integralność 
treści i czytelność każdej faktury niezależ-
nie od jej formy oraz tego, kto ją wystawia. 
Cechy te mają zostać zapewnione – zgod-
nie z brzmieniem art. 106l ust. 1 „za pomo-
cą dokonywanych kontroli biznesowych, 
które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu 
między fakturą a dostawą towarów 
i świadczeniem usług”. 

W skutek wprowadzenia powyższych 
zmian podatnicy obowiązani będą stwo-
rzyć w każdej firmie nowy system fakturo-
wania w którym:
1. każdy podatnik opracowuje i zatwier-
dza własny Regulamin Fakturowania, który 
określać będzie m.in. sposoby zapewnia-
nia integralności treści, czytelności oraz 
autentyczności pochodzenia faktur - samo 
stosowanie się do nowych przepisów nie 
będzie niczego gwarantować, gdyż mają 
one w większości blankietowy charakter,
2. podatnik będzie mógł zawrzeć z odbior-
cami lub kontrahentami Porozumienie fa-
kturowe, określające, kto będzie wystawiał 
faktury sprzedaży, jeżeli tej misji nie bę-
dzie chciał się podjąć sam podatnik,
3. każdy podatnik będzie musiał stworzyć 
lub zaktualizować elektroniczne programy 
fakturowe i ewidencyjne zgodne z tym 

Regulaminem oraz Porozumieniami.

Jednocześnie zmiana koncepcji fakturo-
wania będzie mieć zasadniczy wpływ na 
rozliczanie podatku dochodowego ze 
względu na zmiany w sposobie prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów.

Minister Finansów przewiduje, że projekt 
ustawy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 
2013 r. W najnowszym projekcie z dnia 10 
sierpnia 2012 r. późniejszą datę wejścia 
w życie – z dniem 1 lipca 2013 r. – przewi-
dziano dla art. 19a, 29a, 86, 106a-106p – 
regulujących moment powstania obowią-
zku podatkowego, podstawę opodatko-
wania, wprowadzających zmiany w zakre-
sie odliczenia podatku, przepisów komple-
ksowo regulujących fakturowanie - oraz 
przepisów projektu, które odwołują się do 
tych regulacji. Związane jest to z zapew-
nieniem odpowiedniego vacatio legis 
w celu umożliwienia podatnikom dosto-
sowania się do nowych regulacji. Jedno-
cześnie jednak w celu zapewnienia obo-
wiązków implementacyjnych w związku 
z obowiązkiem implementacji dyrektywy 
2010/45/UE z dniem 1 stycznia 2013 r. 
kwestie fakturowania zostaną uregulowa-
ne już od 1 stycznia 2013 r. w rozporządze-
niach wykonawczych Ministra Finansów.

Mając na uwadze proponowane zmiany 
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Wzorcowy Regulamin Fakturowania
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uprzejmie informuję, że Instytut Studiów 
Podatkowych opracowuje Wzorcowe Re-
gulaminy Fakturowania dostosowane do 
specyfiki poszczególnych branż, zawiera-
jące również projekty Porozumień doty-
czące powierzania fakturowania osobom 
trzecim. Regulaminy uregulują  szczegó-
łowo sposoby, w jaki podatnik wystawiać 
będzie faktury w nowym stanie prawnym, 
w tym jak określać ich treść, jak przecho-
wywać wystawione i otrzymane faktury, 
a także jak dokonać ich korek oraz anulo-
wania. 

Regulamin fakturowania będzie udostęp-
niany na podstawie umowy licencyjnej. 
Instytut jako licencjodawca zobowiązuje 
się również do jego aktualizacji wraz ze 
zmianą stanu prawnego. Możliwe jest rów-
nież – na indywidualne zlecenie - przysto-
sowanie Regulaminu do specyficznych 
potrzeb w związku ze specyfiką prowa-
dzonej przez Państwa działalności gospo-
darczej.

Regulamin Fakturowania powinien być:
�zatwierdzony przez właściwe władze 
spółki w drodze uchwały,
�przynajmniej w części udostępniony 
publicznie - co zrealizuje wymóg „kontroli 
biznesowych”.
      
Przyjęty przez Państwa Regulamin Faktu-
rowania posłuży jako podstawa dla infor-

matyków projektujących lub modernizu-
jących oprogramowanie odpowiadające 
za fizyczne wystawianie faktur oraz ich 
ewidencję.

W  przypadku zainteresowania Wzorco-
wym Regulaminem Fakturowania, uprzej-
mie prosimy o wypełnienie załączonego 
Formularza zamówienia. Po jego otrzyma-
niu prześlemy Państwu na wskazany adres 
umowy licencyjne określające warunki 
udostępnienia Regulaminu. Następnie po 
zwrocie podpisanej umowy licencyjnej, 
przekażemy Państwu tekst Wzorcowego 
Regulaminu Fakturowania w wybranej 
przez Państwa wersji branżowej. 

Dla Uczestników szkoleń Instytutu Stu-
diów Podatkowych przewidujemy spe-
cjalny 30% rabat od podanych w umowie 
cen. 
(oferta ważna do  30 listopada 2012 r.).
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Uprzejmie prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zamówienia na adres:
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa lub faksem: (22) 870 41 78

Po jego otrzymaniu prześlemy Państwu umowy licencyjne na wskazany Regulamin Fakturowania. Następnie, po zwrocie podpisanej umowy 
licencyjnej, przekażemy Państwu tekst Wzorcowego Regulaminu Fakturowania oraz fakturę za wykonanie usługi.

Prosimy o dokonanie płatności na poniższy numer konta:

Bank PEKAO S.A. X Oddział Warszawa, 21 1240 1095 1111 0000 0336 0572.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Wzorcowego Regulaminu Fakturowania  prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. Marketingu 
Panem Andrzejem Sarna (22 517 30 86) lub mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl

INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego

ul. Kaleńska 8
04-367 Warszawa

tel. (22) 517 30 60
fax (22) 870 41 78

e-mail: biuro@isp-modzelewski.pl
http://www.isp-modzelewski.pl

„Wzorcowy Regulamin Fakturowania”
Niniejszym proszę o przesłanie projektu umowy licencyjnej dotyczącej Wzorcowego Regulaminu 

Fakturowania, adresowanego do poniższych branż (zaznacz właściwą)

  o ENERGETYKA 
o ENERGIA CIEPLNA
o GOSPODARKA KOMUNALNA 
o TELEKOMUNIKACJA
  o BUDOWLANA 

o GAZ
  o TRANSPORT
o HANDEL I USŁUGI
o OGÓLNOPRZEMYSŁOWA
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