
Sensy i bezsensy rewolucji fakturowej: czy w 2013 r. 
z tytułu WNT wystawiamy nową „fakturę” podatkową? Co to jest „niefaktura”? – VAT
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Jak wiemy, od stycznia przyszłego roku – 
w miejsce obowiązujących dziś dokumen-
tów podatkowych – pojawi się jednolita 
„faktura”. Wszystko to, co znam od 19 lat 
(faktury VAT, faktury wewnątrzwspólnoto-
we, faktury NP, noty korygujące, itp.) przej-
dzie na zawsze do historii. Przez przypa-
dek oszczędzono jednak faktury VAT-RR, 
bo są uregulowane w innym przepisie, 
którego widać nie przeczytano.

Zakres przedmiotowy i podmiotowy obo-
wiązku wystawiania nowych faktur jest in-
ny niż dotychczas – istotnie węższy, przy 
czym zmieniać się on będzie zarówno 
z początkiem 2013 r. jak i w drugiej fali 
zmian, czyli od lipca 2013 r. Nie jest jasne, 
czy z tytułu wewnątrzwspólnotowego na-
bycia towarów należy wystawiać nową 
„fakturę podatkową”, która w tym zakresie 
będzie kontynuować tradycje obecnej fa-
ktury wewnętrznej. Od stycznia 2013 r. je-
szcze nie, bo obowiązywać będzie obecny 
art. 106 ustawy o podatku od towarów 
i usług, który nakłada tu obowiązek wysta-
wiania faktury „podatkowej”. Natomiast 
z połową roku już nie: potwierdzają to nie-
oficjalne wypowiedzi autorów tych 

przepisów, bo treść tych ostatnich jest go-
dna prawdziwego liberała: nic z niej nie 
można zrozumieć czytając je dosłownie. 
Czyli podatnicy przez pierwsze pół roku 
2013 r. wystawiać jeszcze będą nowe fak-
tury, w dodatku w dwóch egzemplarzach 
(!) z tytułu WNT, a po pół roku będzie to 
zakazane.

Jaki dokument trzeba będzie wygenero-
wać? Ponoć każdy dowolny, byle nie nazy-
wał się „fakturą”. Trzeba przecież obliczyć 
podstawę opodatkowania i podatek nale-
żny z tytułu każdego nabycia wewnątrz-
wspólnotowego, a są to często tysiące 
zdarzeń w miesiącu. Pomysłowi podatnicy 
proponują, aby dokument ten nazywał się 
NIEFAKTURĄ. Prawda, że oryginalne?
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