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Czego dotyczy 
zmiana? 

Przed zmianami Po zmianach od 1 stycznia 2013 r. 

Wystawianie faktur  

Prawo do wystawienia 
faktury 

Do wystawiania faktur VAT 
uprawnieni byli wyłącznie 
podatnicy VAT czynni 
 

Możliwość wystawienia faktury również przez 
zarejestrowanych zwolnionych podatników VAT  
 

Numeracja faktur Faktura powinna zawierać 
numer kolejny faktury 

Doprecyzowanie, że numer kolejny może być 
nadany w ramach jednej lub więcej serii 

Faktury uproszczone Brak regulacji  Dokumenty te można będzie wystawiać, gdy kwota 
należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro (jeśli 
dokument jest wystawiany w euro). Uproszczenie 
w stosunku do zwykłej faktury polega na 
możliwości wykazywania jedynie identyfikatora 
podatkowego jako danych nabywcy oraz 
zmniejszeniu danych dotyczących pozycji 
towarowych.  
Faktury te nie będą mogły być stosowane w 
sprzedaży wysyłkowej oraz transakcjach 
wewnątrzwspólnotowych, a ich korekty będą 
musiały zawierać już pełne dane – identyczne jak 
korekty do zwykłych faktur.   

Duplikaty faktur 
 

Brak regulacji – z założenia 
duplikaty wystawiane są na 
wniosek nabywcy 

Rozporządzenie stanowi wyraźnie, że wystawienie 
duplikatu odbywa się z zasady na wniosek 
nabywcy 
 

Faktury zaliczkowe 
WDT 

Otrzymanie zaliczki wiązało 
się z koniecznością 
wystawienia faktury 

Obecnie podatnik może wystawić fakturę 
zaliczkową w związku z otrzymaniem zaliczki na 
poczet WDT 

Termin wystawienia faktury – zasady ogólne 

Termin wystawienia 
faktury 

Fakturę wystawia się nie 
później niż 7. dnia od dnia 
wydania towaru lub 
wykonania usługi 

Bez zmian 

- sprzedaż o 
charakterze ciągłym 

Jeśli podatnik określa w 
fakturze wyłącznie miesiąc i 
rok dokonania sprzedaży, 
fakturę wystawia się nie 
później niż 7. dnia od 
zakończenia miesiąca, w 
którym dokonano 
sprzedaży. 

Bez zmian 

Faktury zaliczkowe Fakturę wystawia się nie 
później niż 7. dnia od dnia 
otrzymania zaliczki 

Bez zmian (przy czym należy pamiętać, że jeżeli 
faktura zaliczkowa nie obejmuje całej należności, 
podatnik po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi 
wystawia fakturę końcową nie później niż 7. dnia 
od dnia wydania towaru albo wykonania usługi), 

Termin wystawienia faktury - wyjątki 

- wielokrotna sprzedaż 
wykonana w ciągu 
miesiąca (nie chodzi to 
o sprzedaż ciągłą) 

 

Dokumentowanie kilku 
odrębnych dostaw 
towarów lub usług 
dokonanych w trakcie 
miesiąca jedną fakturą – 
zasadniczo brak takiej 
możliwości (każda dostawa 

Wprowadzono możliwość wystawienia jednej 
faktury dla kilku dostaw wykonanych w ciągu 
miesiąca, o ile faktura zostanie wystawiona nie 
później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym 
wydano towar lub wykonano usługę. 
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odrębnie udokumentowana) 

Wewnątrzwspólnotowa 
dostawa towarów – 
obowiązek podatkowy 

Obowiązek podatkowy 
powstaje 15. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, 
w którym dokonano 
dostawy towarów, nie 
później niż po dacie 
wystawienia faktury 

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
wystawienia faktury przez podatnika, nie później 
jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dokonano tej dostawy 

 

Wewnątrzwspólnotowa 
dostawa towarów – 
termin wystawienia 
faktury 

Fakturę wystawia się nie 
później niż 7. dnia od dnia 
wydania towaru 

Fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
wydano lub przemieszczono towar 

Świadczenie usług, do 
których stosuje się art. 
28b ustawy o VAT 
(import usług) – termin 
wystawienia faktury 

 

Fakturę wystawia się nie 
później niż 7. dnia od dnia 
wykonania usługi 

Fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
wykonano usługę 

Świadczenie usług, do 
których stosuje się art. 
28b ustawy o VAT – 
obowiązek podatkowy 

 

Data wykonania usługi Bez zmian 

Dane na fakturze 

Oznaczenie na 
fakturze VAT 

Oznaczenie na fakturze 
„FAKTURA VAT” 

Rozporządzenie w sprawie faktur nie wymienia - 
jako obowiązkowego elementu faktury - 
oznaczenia "FAKTURA VAT". Zalecane jest w 
dalszym ciągu oznaczanie faktur jako "FAKTURA 
VAT". (nadal istnieje obowiązek oznaczania faktur 
korygujących oraz duplikató                                                                                                                             
w wyrażeniem odpowiednio „KOREKTA” lub 
„FAKTURA KORYGUJĄCA” oraz „DUPLIKAT”) 

Oznaczenie na 
fakturze VAT 

Oznaczenie 
KOPIA/ORYGINAŁ 

Odstąpiono od określenia "oryginał" i "kopia" 
faktury. Nowe Rozporządzenie stanowi wyłącznie, 
że faktura wystawiana jest w dwóch 
egzemplarzach. 

Oznaczenie na 
fakturze VAT 

Oznaczenie „data 
sprzedaży” 

Oznaczenie „data dostawy/data świadczenia 
usługi”. Nie będzie jednak stanowiło błędu użycie 
na fakturze wyrażenia „data sprzedaży”, o ile 
będzie ona zgodna z datą dostawy/świadczenia 
usługi. 

Oznaczenie na 
fakturze 

Oznaczania faktur 
wystawianych przez 
podatników stosujących 
kasową metodę rozliczania 
VAT. "FAKTURA VAT-MP".  

Faktury wystawiane przez podatników stosujących 
kasową metodę rozliczania VAT muszą zawierać 
wyrazy "metoda kasowa". 

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury 
oznaczonej wyrażeniem „metoda kasowa” 
przysługuje dopiero w okresie, w którym faktura ta 
została uregulowana (poprzednio, nawet jeśli nie 
zapłaciliśmy za fakturę, mieliśmy prawo do 
odliczenia podatku VAT po upływie 90 dni od daty 
wydania towaru lub wykonania usługi). 
 
Przepis przejściowy: Faktury dokumentujące 
sprzedaż towarów zrealizowaną przed 1 stycznia 
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2013 r. przez podatników stosujących metodę 
kasową są w dalszym ciągu oznaczane jako 
„Faktura VAT-MP”. 

Procedura marży – 
oznaczenie na fakturze 

Faktury dokumentujące 
obrót marży powinny być 
oznaczone jako „Faktura 
VAT marża” 

Zamiast takiego oznaczenia należy umieszczać na 
fakturach jedną z fraz: „procedura marży dla biur 
podróży”, „procedura marży - towary 
używane”,  „procedura marży - dzieła 
sztuki”,  „procedura marży - przedmioty 
kolekcjonerskie i antyki”, w zależności od 
zastosowanej procedury 

Numer VAT UE na 
fakturze 

Obowiązek wykazywania na 
fakturze numeru VAT UE w 
przypadku transakcji 
wewnątrzwspólnotowych 
wynikał z ustawy o VAT 

Obecnie Rozporządzenie wyraźnie stanowi, że na 
fakturze dokumentującej sprzedaż na rzecz 
kontrahenta zagranicznego należy podać na 
fakturze numer, pod którym kontrahent jest 
zidentyfikowany w swoim kraju jako podatnik VAT 
(w przypadku WDT oraz świadczenia usług na 
rzecz kontrahenta unijnego, numer ten powinien 
być poprzedzony kodem kraju). 

Odwrotne obciążenie Obowiązek podawania na 
fakturze zamiast danych 
dotyczących stawki i kwoty 
podatku oraz kwoty 
należności wraz z 
podatkiem danych : 
- adnotacja, że podatek 
rozlicza nabywca, lub 
- wskazanie właściwego 
przepisu ustawy lub 
dyrektywy , wskazującego, 
ze podatek rozlicza 
nabywca, lub 
- oznaczenie „odwrotne 
obciążenie” 

Zniknie obowiązek podawania podstawy prawnej 
obciążenia nabywcy. Zamiast tego na fakturze 
wymagane będzie umieszczenie frazy „odwrotne 
obciążenie”. 

Faktura wystawiana 
przez 
zarejestrowanych 
zwolnionych 
podatników VAT 

Brak regulacji Zarejestrowani zwolnieni podatnicy VAT 
zobowiązani są podawać na wystawianych przez 
siebie fakturach podstawę prawną zastosowania 
zwolnienia z podatku VAT 

Kwoty rabatów na 
fakturze 

Brak regulacji Rozporządzenie wyraźnie stwierdza, że faktura 
powinna zawierać kwoty wszelkich rabatów, w tym 
za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie 
zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej 
netto;  

Numer rejestracyjny 
pojazdu na fakturze za 
zakup paliwa 

Faktury dokumentujące 
sprzedaż paliw silnikowych 
benzynowych, oleju 
napędowego oraz gazu, 
wlewanych do baku 
samochodu i innych 
pojazdów samochodowych, 
powinny zawierać numer 
rejestracyjny tego 
samochodu. 

Zniesiono obowiązek zamieszczania numeru 
rejestracyjnego na fakturze za zakup paliwa. 

Noty oraz faktury korygujące 

Noty korygujące  Notę taką - tak jak do końca 2012 r. - mogą 
wystawiać nabywcy, którzy otrzymają fakturę 
zawierającą drobne pomyłki (np. związane 
z oznaczeniem nabywcy lub towaru). Istotną 
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zmianą w tym zakresie jest brak konieczności 
wysyłania odbiorcy noty korygującej w dwóch 
egzemplarzach i akceptowania jej treści przez 
odbiorcę w formie pisemnej. Pozostawiono 
wprawdzie konieczność akceptacji ww. dokumentu 
przez odbiorcę (wystawcę faktury pierwotnej), ale 
sposób akceptacji pozostawiono w gestii stron 
(może to być potwierdzenie e-mailowe). 

Faktury wewnętrzne  Obowiązek wystawiania 
faktur wewnętrznych.  

Faktury wewnętrzne można wystawiać, ale nie jest 
to konieczne. 

Faktury korygujące Obowiązek podawania 
kwot: 
- było ( z pierwotnej faktury) 
- jest (prawidłowe wartości) 

Zasady wystawiania faktur korygujących 
zasadniczo nie uległy zmianie. Nieco zmieniono 
zakres danych, jakie powinna zawierać korekta 
wystawiona w przypadku stwierdzenia pomyłek 
w cenie, stawce podatku, itp. Zrezygnowano tu 
z konieczności zamieszczania kwot podanych 
w omyłkowej wysokości. Korekta taka powinna 
jednak zawierać dodatkowo (§ 14 ust. 3 ww. 
rozporządzenia): 

- prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym 
kwoty w wysokości prawidłowej, lub 

- różnicę między odpowiednimi kwotami 
wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej 
i w wysokości prawidłowej. 

 

 

Zestawienie ma charakter jedynie informacyjny. Nie stanowi porady ani opinii 
podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie 
podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.). 

 


