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Od dnia 1 stycznia 2013 r. przepisy rozpo-
rządzenia z dnia 28 marca 2011 r. w spra-
wie wystawiania faktur będą przewidywać 
opcję wystawienia faktury zbiorczej doku-
mentującej wykonanie kilku czynności 
w ramach jednego miesiąca. Zgodnie z § 9 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie wystawia-
nia faktura może dokumentować kilka 
odrębnych dostaw towarów lub usług do-
konanych w trakcie miesiąca, jeżeli zosta-
nie wystawiona nie później niż ostatniego 
dnia miesiąca, w którym wydano towar 
lub wykonano usługę. Przepis ten przewi-
duje zatem możliwość ujęcia wielu czyn-
ności w ramach jednego dokumentu. 

Na tle wskazanej regulacji powstaje jed-
nak wątpliwość, czy możliwe jest wysta-
wienie z ostatnim dniem miesiąca na 
jedną czynność wykonaną w danym mie-
siącu. Tak sytuacja może się zdarzyć, jeżeli 
zakładamy że wykonamy w danym miesią-
cu szereg czynności na rzecz jednego 

podatnika a ostatecznie dojdzie do skutku 
jedna dostawa towarów, bądź jedna usłu-
ga. Jeżeli przyjąć takie rozumienie wska-
zanej regulacji prawnej, podatnik zamie-
rzający skorzystać z opcji faktury zbiorczej 
musiałby już na początku miesiąca mieć 
pewność, że wykonana więcej niż jedną 
czynność opodatkowaną. Tymczasem 
liczba czynności wykonanych w ramach 
jednego miesiąca w wielu przypadkach 
zależy od woli nabywcy. W związku z tym, 
w mojej ocenie, jeżeli ostatecznie dojdzie 
do wykonania jednej czynności w danym 
miesiącu możliwe jest wystawienie faktury 
dokumentującej tę czynność w ostatnim 
dniu miesiąca. Oczywiście taka możliwość 
dotyczy sytuacji, gdy podatnik zakładał, że 
wykona więcej niż jedną czynność, ale 
ostatecznie do tego nie doszło. 
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Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe 
dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.  Do jego obowiązków należy 
również obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed WSA oraz NSA). 
Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. 
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