
Czy nowa „faktura” wystawiona na podstawie 
znowelizowanych przepisów o fakturowaniu na podstawie art. 106 ustawy 

o podatku od towarów i usług jest „fakturą VAT”? - VAT
Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Pytanie zadane w tytule zadaje dziś prawie 
każdy podatnik tego podatku. Wiemy, że fa-
ktura VAT od ponad 19 lat jest jednym z naj-
ważniejszych (najważniejszym?) dokument-
ów handlowych. Określa ona przede wszy-
stkim: 
� istotne elementy stosunku prawnego, 
w tym zwłaszcza umowy sprzedaży lub 
umowy o świadczenie usług,
� jest dowodem spełnienia świadczenia 
zobowiązanego (w całości lub części),
� stanowi wezwanie do zapłaty, określając 
jednocześnie termin płatności i sposób 
dokonania zapłaty,
� rodzi zobowiązanie pieniężne po stronie 
kupującego (usługobiorcy).

W milionach umów od lat stosowany jest 
zapis, że „płatność następuje na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT”.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ulegają likwidacji 
wszystkie  (z wyjątkiem faktury VAT-RR) faktu-
ry wystawione na podstawie ustawy o podat-
ku od towarów i usług, w tym przede wszyst-
kim faktur VAT. W ich miejsce wprowadza się 
„fakturę”, która mimo podobieństw (wszyst-
kie faktury są do siebie podobne), jest w sen-

sie prawnym całkowicie nowym dokumen-
tem. Inaczej mówiąc, wystawienia nowej 
„faktury” podatkowej nie można w sensie 
prawnym utożsamiać z wystawieniem 
„faktury VAT” w rozumieniu przepisów obo-
wiązujących do końca 2012 r. i odwrotnie. 
Doręczając więc w przyszłym roku nowy 
dokument nie spełniający powyższego wa-
runku umownego, którego zresztą nikt obie-
ktywnie nie jest w stanie wykonać, bo od 
dnia 1 stycznia 2013 r. faktura VAT już nie 
istnieje. Niektórzy twierdzą, że trzeba będzie 
napisać na nowej „fakturze”, że „dokument 
jest również fakturą VAT w rozumieniu umo-
wy z ustawy z dnia (…)”, ale  wiadomo prze-
cież, ze nie jest. Wielu nabywców odmówi 
zapłaty wobec niespełnienia warunku umow-
nego, określającego przesłanki powstania 
zobowiązania. 

Pytanie tylko po co to całe zamieszanie? 
Komu przeszkadza faktura VAT?
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