
 

Faktury VAT 
– przegląd najnowszych  

interpretacji

dodatek do „Biuletynu VAT” 
nr 16/2013

  1.  Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej  
oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów  
elektronicznych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

  2. Czy możliwe jest anulowanie faktury dołączanej do zamówienia  . . .  3

  3.  Czy dokumentując fakturą sprzedaż na rzecz osób fizycznych,  
należy przechowywać paragony razem z kopią faktury VAT . . . . . . . .  5

  4.  Czy można odliczyć VAT z faktur, na których widnieje nazwa  
skrócona firmy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

  5. Kiedy należy odliczyć VAT z duplikatu faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

  6.  Czy faktura pro forma uprawnia do odliczenia VAT . . . . . . . . . . . . . . .  9

  7.  Czy można dokumentować przyznawanie rabatów za pomocą  
zbiorczej faktury korygującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

  8.  Czy można zrezygnować z wystawiania faktur wewnętrznych  . . . . . .  12

  9.  Czy można zamiennie umieszczać na fakturze VAT nazwy sprzedawcy,  
które wynikają z zaświadczenia o wpisie do CEIDG . . . . . . . . . . . . . . .  15

10.  Czy notę korygującą można zmienić dane kupującego na fakturze  . . .  17



2 FAKTURY VAT – PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH INTERPRETACJI

Biuletyn VAT nr 16(190)  www.bv.infor.pl 

1.  Czy można odliczać VAT z otrzymanych 
w formie papierowej oryginałów faktur 
VAT zachowanych w formie zapisów 
obrazów elektronicznych

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z fak-
tur otrzymanych w formie papierowej, ale zachowanych w for-
mie zapisów obrazów elektronicznych. Takie stanowisko wy-
nika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 27 czerwca 2013 r. (sygn. IPPP3/443-328/13-2/SM), której 
fragment przedstawiamy poniżej.
Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, iż w ramach 

wykonywanej działalności gospodarczej Spółka otrzymuje od swoich kontrahen-
tów faktury zakupu w formie papierowej. Poczynając od dnia 1 maja 2013 r., Spół-
ka planuje archiwizowanie i przechowywanie otrzymanych w formie papierowej 
oryginałów faktur zakupu jedynie w formie obrazów elektronicznych. Faktury za-
kupu w formie papierowej, bezpośrednio po ich archiwizacji w systemie ITA-DMS 
do postaci obrazu elektronicznego, będą niszczone przez podmiot zewnętrzny 
posiadający stosowny certyfikat zabezpieczenia danych. Wnioskodawca wska-
zuje, iż przedstawiony proces obiegu dokumentów (faktur zakupu), stosowany 
przez Spółkę sposób ewidencji i przechowywania dokumentów w formie obra-
zów elektronicznych wypełnia na każdym z etapów, poczynając od otrzymania 
dokumentu (faktury) aż do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podat-
kowego, wymagania wskazane przepisami rozporządzenia MF. 

(…) Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, należy stwierdzić, iż obec-
nie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość przechowywania 
faktur (wystawianych kontrahentom i otrzymywanych od nich w formie papiero-
wej) w formie elektronicznej, w dowolny sposób, np. w formie zapisu elektro-
nicznego na elektronicznych nośnikach danych, jednakże sposób ten, jak wyma-
ga ustawodawca, ma zapewniać przechowywanie faktur w podziale na okresy 
rozliczeniowe w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność 
pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wy-
stawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiąza-
nia podatkowego. Ponadto podatnik zobowiązany jest zapewnić odpowiednim 
organom na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp 
do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej 
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– również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych. Nie 
ma normatywnych przeszkód do istnienia systemu „mieszanego”, a wymogiem 
przechowywania faktury, jest zachowanie jej oryginalnej postaci gwarantującej 
autentyczność pochodzenia i integralność treści, a ten warunek spełnia także 
przechowywanie faktury w formie elektronicznej, tj. w formie obrazu elektronicz-
nego, pozwalającego na każdorazowe odtworzenie formy papierowej na żądanie 
organu podatkowego, w jej oryginalnej postaci.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz mając na uwadze fakt, że 
– jak wskazał Wnioskodawca – proponowana przez Spółkę metoda przechowy-
wania faktur w formie elektronicznej spełnia warunki autentyczności i integralno-
ści, o których mowa w § 20a oraz w § 21 powołanego rozporządzenia Ministra Fi-
nansów, oraz pozwala na ich łatwe odszukanie oraz bezzwłoczny dostęp, a także 
umożliwiając organom również przetwarzanie danych w nich zawartych – należy 
stwierdzić, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, przechowywanie w formie elek-
tronicznej otrzymanych w formie papierowej faktur, jest zgodne z powyższymi 
przepisami.

Z uwagi na to, że faktury będą przez Spółkę przechowywane w sposób okre-
ślony w § 21 cyt. rozporządzenia – Spółka zapewni autentyczność i integralność 
treści w okresie do upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego – zatem 
faktury te mogą być archiwizowane wyłącznie w sposób elektroniczny, bez ko-
nieczności przechowywania w wersji papierowej.

Ponadto, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku 
naliczonego od zakupów służących do wykonywania czynności opodatkowanych 
z faktur, które Spółka otrzyma, bowiem sposób archiwizacji otrzymanych faktur 
papierowych w formie elektronicznej, z zachowaniem ww. regulacji prawnych 
w tym zakresie, nie pozbawi Spółki prawa do odliczenia z nich podatku naliczo-
nego.

2.  Czy możliwe jest anulowanie faktury 
dołączanej do zamówienia

Tak, możliwe jest anulowanie faktur, jeżeli zostały wystawione 
i wysłane do miejsca wskazanego przez klienta wraz z zamówio-
nymi towarami, a klient odmawia ich przyjęcia i nie dokonuje 
za nie zapłaty. Wówczas nie dojdzie do faktycznej sprzedaży 
towarów, a jednocześnie faktury nie zostaną wprowadzone do 
obrotu prawnego – klient nie odbierze faktury i nie wprowadzi 
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jej do swoich ksiąg podatkowych. Takie stanowisko wynika 
z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w War-
szawie z 22 maja 2013 r. (sygn. IPPP2/443-312/13-3/MM), 
której fragment prezentujemy poniżej.

(…) generalna zasada dotycząca korygowania danych zawartych w fakturze 
polega na wystawieniu faktury korygującej. Podkreślić jednak należy, że dotyczy 
to sytuacji, gdy faktura została wprowadzona do obrotu prawnego (jest w posia-
daniu nabywcy), dokumentuje faktycznie dokonane czynności, a po jej wystawie-
niu wystąpiły okoliczności, o których mowa we wskazanych wyżej przepisach 
rozporządzenia.

Należy zauważyć, że ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani 
przepisy rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy nie regulują kwestii doty-
czącej anulowania wystawionych faktur. W praktyce jednak – w drodze wyjąt-
ku – jest dopuszczalne anulowanie faktury, sprowadzające się do przekreślenia 
oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich 
powtórne wykorzystanie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka jest 
podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzeda-
ży napojów alkoholowych oraz różnych akcesoriów z nimi związanych. Spółka 
dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pośrednictwem punktu sprzedaży 
detalicznej. W niektórych przypadkach Spółka dokonuje dostawy towarów do 
miejsca wskazanego przez klienta. W przyszłości Spółka będzie wystawiała na 
rzecz klientów faktury VAT. W przypadkach, gdy towary będą wysyłane do miej-
sca wskazanego przez klienta, do przesyłki z towarami będzie dołączana faktura. 
Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których pomimo wystawienia przez Spółkę 
faktury, nie dojdzie do faktycznej sprzedaży towarów. Przykładowo, klient może 
nie dokonać zapłaty za zamówione towary i odmówić ich przyjęcia. W takich 
sytuacjach przesyłka (towary wraz z oryginałem faktury VAT) będzie odesłana 
do Spółki. Zatem zarówno oryginał, jak i kopia faktury znajdą się w posiadaniu 
Spółki.

W analizowanym przypadku, tj. gdy faktury zostały wystawione i wysłane do 
miejsca wskazanego przez klienta wraz z zamówionymi towarami, a klient odma-
wia ich przyjęcia i nie dokonuje za nie zapłaty, stwierdzić należy, że nie dojdzie 
do faktycznej sprzedaży towarów. Spółka wprawdzie sporządzi faktury jednak 
nie zostaną one wprowadzone do obrotu prawnego – klient nie odbierze faktury 
i nie wprowadzi jej do swoich ksiąg podatkowych.
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Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma prawo 
do anulowania przedmiotowych faktur. Anulowanie powinno odbyć się poprzez 
opatrzenie faktur VAT odpowiednią adnotacją o przyczynie i okolicznościach anu-
lowania i pozostawienie ich w dokumentacji podatkowej, bez konieczności wpro-
wadzania ich do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji 
VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż anulowanie faktury VAT powinno być traktowa-
ne w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności. Tym samym Podatnik powinien dołożyć należytej staranności przy 
dokumentowaniu zaistniałych zdarzeń gospodarczych.

3.  Czy dokumentując fakturą sprzedaż 
na rzecz osób fizycznych, należy 
przechowywać paragony razem z kopią 
faktury VAT

Tak, w przypadku sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałto-
wych, dokumentowanej za pomocą faktury VAT, sprzedawca ma 
obowiązek przechowywania paragonów fiskalnych razem z kopią 
faktury. Nie może wysłać paragonu fiskalnego klientowi razem 
z fakturą VAT. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie w interpretacji z 17 maja 2013 r. (sygn. IPPP2/443- 
-313/13-2/MM), której fragment prezentujemy poniżej.

Szczegółowe zasady dotyczące wystawiania faktur uregulowane zostały 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywa-
nia oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od 
podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360 ze zm.).

Stosownie do zapisu § 7 ust. 1 powołanego rozporządzenia, w przypadku gdy 
faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, 
do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon doku-
mentujący tę sprzedaż.

Należy zauważyć, że w świetle obowiązujących przepisów bez znaczenia dla 
ustalenia obowiązku ewidencyjnego w zakresie kas rejestrujących pozostaje fakt 
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dokumentowania całości dokonywanej sprzedaży fakturami VAT. Ponadto nale-
ży podkreślić, iż dokumentowanie świadczonych transakcji fakturami VAT nie 
wyklucza obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastoso-
waniu kasy rejestrującej.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodar-
czą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powy-
żej 1,2% oraz różnych akcesoriów z nimi związanych. Spółka dokonuje sprzedaży 
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych za pośrednictwem punktu sprzedaży detalicznej. W przyszło-
ści, w przypadku sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, która podlega ewiden-
cjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej, Spółka będzie wystawiała na rzecz 
klientów faktury VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku wydawania paragonu fiskal-
nego nabywcom w przypadku, gdy sprzedaż jest dokumentowana za pomocą 
faktury VAT.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego w od-
niesieniu do powołanych norm prawnych zgodzić się należy ze stwierdzeniem 
Zainteresowanego, że w przypadku, gdy Spółka dokonuje dostawy towarów na 
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolni-
ków ryczałtowych, dokumentowanej za pomocą faktury VAT, Spółka ma obowią-
zek przechowywania paragonów fiskalnych razem z egzemplarzem (kopią) fak-
tury VAT. Jednocześnie Spółka nie ma możliwości wydania paragonu fiskalnego 
klientowi razem z fakturą VAT.

4.  Czy można odliczyć VAT z faktur, na 
których widnieje nazwa skrócona firmy

Jeżeli zarówno nazwa skrócona, jak i nazwa pełna zostały wy-
kazane w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R oraz w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym NIP-2, to posługiwanie się przez podatnika 
nazwą skróconą jest prawidłowe. Tym samym, o ile wystawio-
ne przez kontrahentów faktury VAT, w których została użyta 
nazwa skrócona podatnika, mają związek z czynnościami opo-
datkowanymi i odzwierciedlają rzeczywiste transakcje handlo-
we, stanowią podstawę do odliczenia z nich VAT, bez potrzeby 
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wystawiania przez podatnika noty korygującej. Prawo do od-
liczenia podatku naliczonego przysługuje na zasadach ogól-
nych. Takie stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej 
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 kwietnia 2013 r. 
(sygn. ILPP5/443-31/13-4/PG), której fragment prezentujemy 
poniżej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spół-
ki komandytowej, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością. Pełna jego nazwa brzmi „Grupa … Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością Spółka Komandytowa”. 

Ze względu na długą nazwę współpracujący z nim kontrahenci skracają nazwę 
Spółki i przyjmują skrót „Grupa … Sp. z o.o. Sp. k.”.

Ponadto, Zainteresowany wskazał, że skrócona nazwa jego firmy została 
wskazana w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług 
VAT-R oraz w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2. Faktury, o których mowa we 
wniosku, dotyczą nabycia towarów i usług, które wykorzystywane są przez niego 
do wykonywania czynności opodatkowanych. Jest on zarejestrowanym czynnym 
podatnikiem podatku VAT.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości doty-
czące prawa do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających skróconą nazwę 
Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższy opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie 
stan prawny należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy zarówno nazwa skrócona, jak 
i pełna zostały wykazane w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od to-
warów i usług VAT-R oraz w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2, to posługiwanie 
się przez Zainteresowanego nazwą skróconą jest prawidłowe. Tym samym, o ile 
wystawione przez kontrahentów faktury VAT, w których użyta została nazwa skró-
cona Wnioskodawcy, mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem 
od towarów i usług i odzwierciedlają rzeczywiste transakcje handlowe, stano-
wią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający 
z tych faktur, bez potrzeby wystawiania przez Spółkę noty korygującej. Prawo do 
odliczenia podatku naliczonego przysługuje na zasadach ogólnych określonych 
w art. 86 ust. 1 ustawy, o ile nie występują ograniczenia wskazane w powołanych 
wyżej przepisach art. 88 ust. 3a ustawy.

Reasumując, Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia podatku 
naliczonego z faktur zawierających skróconą nazwę spółki „Grupa … Sp. z o.o. 
Sp. k.”.
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5.  Kiedy należy odliczyć VAT z duplikatu 
faktury

Podatnik ma prawo odliczyć kwotę podatku naliczonego na pod-
stawie otrzymanego duplikatu faktury w rozliczeniu za okres, w któ-
rym otrzymał pierwotną fakturę (lub za jeden z dwóch następnych 
okresów rozliczeniowych). Nie może tego uczynić w rozliczeniu za 
miesiąc, w którym otrzymał duplikat, gdy faktura pierwotna wpły-
nęła do firmy, co jest rejestrowane w dzienniku korespondencyj-
nym. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji in-
dywidualnej z 8 marca 2013 r. (sygn. PT8/033/160/311/PBD/13/
RD-18729), której fragment prezentujemy niżej. 

Organ podatkowy zajmował się stanem faktycznym z 2007 r., ale odpowiedź 
jest aktualna również obecnie.

(…) zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja  
2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu po-
datku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, 
do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 
Nr 95, poz. 798, z późn. zm.) [obecnie § 20 rozporządzenia z 28 marca 2011 r. – przyp.
red.], duplikaty faktur wystawia się wówczas, gdy oryginał faktury lub faktury kory-
gującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie. W takim przypadku sprzedawca na wnio-
sek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi 
zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Przy czym, w myśl ust. 2 powo-
łanego paragrafu rozporządzenia, faktura i faktura korygująca wystawiona ponow-
nie musi dodatkowo zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia.

Powyższe oznacza zatem, iż duplikat faktury w rozumieniu przepisów o po-
datku od towarów i usług stanowi fakturę VAT, dokumentującą w ten sam sposób 
to samo zdarzenie gospodarcze, co faktura „pierwotna”.

Należy zatem wskazać, iż w sytuacji gdy podatnik otrzymał fakturę „pierwotną” 
(co może potwierdzać np. jej rejestracja w dzienniku korespondencji), ale faktura 
ta następnie zaginęła jeszcze przed ujęciem w ewidencji dla potrzeb podatku od 
towarów i usług i w deklaracji VAT, podatnik nie może dokonać obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z tej faktury. Jed-
nakże, gdy podatnik otrzymał duplikat tej faktury, to obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku naliczonego może dokonać po otrzymaniu duplika-
tu w rozliczeniu za okres, w którym odnotowano wpływ faktury „pierwotnej” (w 
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przypadku gdy za ten okres podatnik złożył już deklarację podatkową, obniżenia 
kwoty podatku należnego należy dokonać przez złożenie korekty deklaracji po-
datkowej) lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Z treści wniosku wynika, że faktury VAT przyjmowane są w biurze Wniosko-
dawcy i rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym i niekiedy zdarza się, że 
taka faktura zaginie po jej otrzymaniu przez Wnioskodawcę. Wówczas podatek 
VAT z takiej faktury nie jest wykazywany przez Wnioskodawcę w rejestrze zaku-
pów, gdyż brak jest dokumentu, na podstawie którego takie ujęcie mogłoby na-
stąpić (oryginał faktury zaginął). Zatem Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, iż 
zaginięcie faktury nastąpiło po jej otrzymaniu oraz przed dokonaniem rozliczenia.

Odnosząc wskazane regulacje prawne do przedstawionego we wniosku sta-
nu faktycznego, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca ma prawo odliczyć kwotę 
podatku naliczonego na podstawie otrzymanego duplikatu faktury w rozliczeniu 
za okres, w którym otrzymał pierwotną fakturę (lub za jeden z dwóch następnych 
okresów rozliczeniowych).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. Przy-
kładowo można wskazać na prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu z dnia 29 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/Po 368/10, w którym to 
orzeczeniu Sąd stwierdził, iż: „(…) otrzymanie dokumentów w postaci faktur, potwier-
dzających fakt dokonania czynności prawnych w postaci nabycia towaru (lub usługi) 
rodzi nie tylko konsekwencję w postaci powstania prawa do odliczenia wskazanego 
w nich podatku naliczonego, ale też skutek w postaci skonkretyzowania ram czaso-
wych, w obrębie których podatnik może z tego prawa skorzystać. Skutek ten, nie 
może powstać po raz drugi z chwilą otrzymania duplikatów faktur, gdyż nie doku-
mentują one żadnej nowej czynności obrotu, a jedynie ponownie potwierdzają czyn-
ność wcześniej dokonaną. W takiej sytuacji doręczenie duplikatu faktury VAT nie sta-
nowi podstawy do zmiany terminu odliczenia o jakim mowa w art. 86 ustawy o VAT.”.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym 
jest on uprawniony do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z dupli-
katu faktury w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma duplikat zagubionej faktury 
VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

6.  Czy faktura pro forma uprawnia 
do odliczenia VAT

Wystawienie faktury pro forma nie wywołuje żadnych skut-
ków w VAT. Wystawca nie ma obowiązku odprowadzenia VAT, 
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a nabywca towaru czy usługi nie ma prawa do odliczenia VAT z fak-
tury pro forma. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej 
w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 5 kwietnia 2013 r. (sygn. 
ILPP2/443-5/13-4/MN), której fragment prezentujemy poniżej.

Biorąc pod uwagę powołane regulacje stwierdzić należy, iż od dnia 1 stycznia 2013 r., 
w wyniku nowelizacji rozporządzenia, poprzez wydanie przez Ministra Finansów roz-
porządzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania 
oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku 
od towarów i usług (Dz.U. z 2012 r. poz. 1428), został zniesiony obowiązek oznaczania 
faktur wyrazami „Faktura VAT”. Za fakturę jest zatem uznawany dokument zawierają-
cy dane wymagane na podstawie rozporządzenia, przy czym nie musi on już zawie-
rać oznaczenia „Faktura VAT”. Obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r. regulacje nie 
wymagają również, aby dokument ten zawierał wyraz „Faktura”.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w celu implementacji Dyrektywy 
Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu 
do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L Nr 189 z dnia 22 lipca  
2010 r., str. 1).

Powołane przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie przewidują, 
w celu dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu tym podat-
kiem, wystawiania dokumentów określanych mianem faktur pro forma.

Dokument nazywany fakturą pro forma nie jest dowodem księgowym. Jest to 
dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. po-
twierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne ozna-
czenie tego dokumentu wyrazami pro forma powoduje, że nie można przypisać 
mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki 
dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie tego doku-
mentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty 
wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podsta-
wy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT. Wystawienie ta-
kiego dokumentu nie zwalnia również podatnika z obowiązku wystawienia faktury 
dokumentującej dokonanie dostawy towaru lub wykonanie usługi albo otrzymanie 
całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi (co do zasady 
w terminie 7 dni od dokonania tych czynności – § 9 i § 10 rozporządzenia).

Podkreślić należy, że wystawienie dokumentu oznaczonego jako „Faktura pro 
forma” (w celu np. potwierdzenia przyjęcia zamówienia), w przypadku gdy będzie 
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zawierał wszystkie dane wymagane dla faktur (w tym kwotę podatku), nie rodzi 
obowiązku zapłaty wykazanego podatku do urzędu skarbowego na podstawie 
art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, wystawienie dokumentu oznaczonego jako „Faktura pro forma”, 
po dniu 1 stycznia 2013 r., zawierającego dane jakie powinna zawierać faktura 
VAT określone w rozporządzeniu w sprawie zwrotu podatku niektórym podatni-
kom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, 
do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług 
– nie będzie rodzić obowiązku podwójnej zapłaty podatku VAT, w przypadku gdy 
Wnioskodawca po wykonaniu zlecenia udokumentuje sprzedaż za pomocą fak-
tury VAT. Wnioskodawca nie będzie również zobowiązany do rozliczenia podatku 
należnego, w przypadku gdy wystawi dokument oznaczony jako „Faktura pro for-
ma”, a do sprzedaży nigdy nie dojdzie.

7.  Czy można dokumentować przyznawanie 
rabatów za pomocą zbiorczej faktury 
korygującej

Udzielony przez podatnika rabat, który obniża cały obrót uzy-
skany w danym okresie rozliczeniowym, może zostać udoku-
mentowany poprzez wystawienie zbiorczej faktury korygującej. 
Jeżeli podatnik udzieli rabatu dotyczącego sprzedaży opodat-
kowanej różnymi stawkami, wówczas kwotę rabatu oraz kwotę 
zmniejszenia podatku należnego powinien podać w podziale 
na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Takie sta-
nowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w inter-
pretacji indywidualnej z 13 czerwca 2013 r. (sygn. ITPP1/443- 
-277/13/KM), której fragment prezentujemy poniżej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza przyznawać – mając na uwa-
dze zakres współpracy z poszczególnym partnerem handlowym – kwartalną premię 
wolumenową, premię za planowanie oraz premię roczną. Rabat w postaci premii 
kwartalnej będzie udzielany na wszystkie dostawy towarów (na cały obrót) w danym 
okresie rozliczeniowym, ale podstawą kalkulacji kwoty rabatu będzie obrót ustalony 
w odniesieniu do wybranych grup wyrobów oferowanych przez Spółkę. Premia za 
planowanie obliczona jako iloczyn zaplanowanej ilości produktów oraz określonej 
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kwoty pieniężnej zostanie rozdzielona jako rabat także na wszystkie transakcje doko-
nane w danym miesiącu, proporcjonalnie do ich wartości. Podobnie jak w przypadku 
premii kwartalnej, ustalenie wysokości premii rocznej następuje poprzez przypisa-
nie określonym ilościom odebranego asfaltu odpowiedniej stawki określającej wy-
sokość premii. Również w przypadku określania premii rocznej nie uwzględnia się 
ilości asfaltów zakupionych po stałej cenie oraz ilości zakupionych drogą morską. 
Ilości te zaliczane są jednak do wolumenu (odebranych ilości na podstawie umowy), 
od których uzależniona jest wysokość stawki wykorzystywanej do kalkulacji premii. 
Tak obliczona premia zostanie rozdzielona jako rabat na wszystkie transakcje doko-
nane w jednym roku kalendarzowym, proporcjonalnie do ich wartości.

Udzielenie wszystkich opisanych wyżej rabatów zostanie udokumento-
wane przez Spółkę wystawieniem faktury korygującej w formie wskazanej 
w § 13 ust. 3 rozporządzenia „w sprawie faktur”.

Odnosząc przedstawione wyżej okoliczności sprawy do powołanych w spra-
wie przepisów prawa należy stwierdzić, iż udzielony przez Wnioskodawcę rabat, 
który obniża cały obrót uzyskany w danym okresie rozliczeniowym, może zostać 
udokumentowany poprzez wystawienie zbiorczej faktury korygującej, o której 
mowa w § 13 ust. 3 rozporządzenia, zawierającej wszystkie wskazane w tym 
przepisie elementy. Jak wynika bowiem z opisu zdarzenia przyszłego, rabat bę-
dzie rozliczany w odniesieniu do całości obrotu, tj. w odniesieniu do wszystkich 
dostaw towarów lub usług w tym okresie.

Zauważyć również należy, iż w sytuacji gdy Wnioskodawca udzieli rabatu doty-
czącego sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, wtedy Wnioskodawca winien 
mieć na uwadze przepis § 13 ust. 4 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym kwotę 
rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, o których mowa w ust. 2 i 3, 
podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Jednocześnie wskazać należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu fak-
tycznego wyłącznie w zakresie prawa do wystawiania zbiorczych faktur korygu-
jących w przypadku udzielania rabatów, i nie rozstrzyga, czy wypłacane przez 
Wnioskodawcę premie pieniężne rzeczywiście uznać należy za rabaty, bowiem 
kwestia ta nie była przedmiotem złożonego wniosku.

8.  Czy można zrezygnować z wystawiania 
faktur wewnętrznych

Od 1 stycznia 2013 r. podatnik nie ma obowiązku wystawia-
nia faktur wewnętrznych. Sam może wybrać, w jaki sposób 
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dokumentować zawierane transakcje. Tym samym w przypad-
ku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towa-
rów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub świadczenia 
usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, trans-
akcje mogą być dokumentowane fakturą wystawioną przez 
kontrahenta. Nie ma przeszkód, aby taki dokument zawierał 
dane, które w poprzednim stanie prawnym zawierała faktu-
ra wewnętrzna. Takie stanowisko wynika z interpretacji indy-
widualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 maja 
2013 r. (sygn. IBPP4/443-78/13/BP), której fragment prezen-
tujemy poniżej.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej 
dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2) eksport towarów;
3) import towarów na terytorium kraju;
4)  wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium 

kraju;
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1  
pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, któ-
re w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium 
państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczę-
cia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na 
ich rzecz (art. 9 ust. 1 ustawy).

W myśl art. 106 ust. 7 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycz-
nia 2013 r. (zmienionego ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektó-
rych obciążeń administracyjnych w gospodarce – Dz.U. z 2012 r., poz. 1342), 
w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrz-
wspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem 
jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich 
usługobiorca, mogą być wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozli-
czeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności 
dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne mogą być również wystawiane 
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dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat 
o podobnym charakterze.

Stosownie do § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich 
przechowywania oraz listy towarów i usług z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. 
Nr 68, poz. 360 ze zm.) przepisy § 5, 9–14, 16, 17 i 21 mogą być odpowiednio 
stosowane do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, 
z tym że w przypadku:
QQQ czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest kon-

kretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura wewnętrzna nie zawiera danych 
dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czyn-
ności;
QQQ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której po-

datnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem 
jest ich usługobiorca, faktury wewnętrzne mogą nie zawierać numeru, za po-
mocą którego kontrahent jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od 
wartości dodanej.

Faktury wewnętrzne można wystawiać w jednym egzemplarzu (§ 24 ust. 2 ww. 
rozporządzenia).

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka w ramach swojej działalności dokonuje 
między innymi: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zakupu towarów, dla 
których podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego po-
datnikiem jest ich usługobiorca. Dla udokumentowania tych czynności Spółka 
wystawia faktury wewnętrzne.

W świetle wyżej zacytowanych przepisów z zakresu podatku od towa-
rów i usług w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r.  
stwierdzić należy, że podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur we-
wnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy. Wnioskodawca sam 
może wybrać, w jaki sposób dokumentować przedmiotowe transakcje. Tym 
samym w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy 
towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub świadczenia usług, 
dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, transakcje mogą być do-
kumentowane fakturą wystawioną przez kontrahenta. Brak jest przy tym 
przeszkód, aby taki dokument zawierał dane, które w poprzednim stanie 
prawnym zawierała faktura wewnętrzna. W związku z likwidacją obowiązku 
wystawiania faktur wewnętrznych przedmiotowa kwestia pozostaje w sferze 
wyboru podatnika.
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9.  Czy można zamiennie umieszczać  
na fakturze VAT nazwy sprzedawcy,  
które wynikają z zaświadczenia o wpisie 
do CEIDG

Na fakturach VAT wystawianych w związku z prowadzoną dzia-
łalnością należy umieścić przede wszystkim firmę przedsiębior-
cy. Natomiast używanie zamiennie, tj. w zależności z którym 
działem firmy wykonywana czynność jest związana, pozosta-
łych określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsię-
biorcy poprzez dodanie do pełnej nazwy również nazwy skróco-
nej identyfikującej rodzaj działalności (według wykonywanych 
usług) zgodnie z dokonanym zgłoszeniem jest dozwolone i po-
zostaje bez wpływu na rozliczenie podatkowe. Takie stanowisko 
wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w Katowicach z 15 maja 2013 r. (sygn. IBPP3/443-194/13/EJ), 
której fragment prezentujemy poniżej.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić na-
leży, iż ww. § 5 ust. 1 rozporządzenia określa minimalny zakres danych, jakie 
powinna zawierać faktura, i nie nakłada ograniczeń w sprawie umieszczenia na 
fakturze dodatkowych danych identyfikujących podatników, nabywców czy też 
towary. Koniecznym jest jednak, by dane dotyczące podatnika podawane na fak-
turze były zgodne z danymi identyfikacyjnymi wykazanymi w zgłoszeniu identy-
fikacyjnym. Tym samym na fakturach VAT wystawianych w związku z prowadzo-
ną działalnością należy umieścić przede wszystkim firmę przedsiębiorcy, którą 
w rozpatrywanym przypadku jest imię i nazwisko Wnioskodawcy będącego oso-
bą fizyczną. Używanie natomiast zamiennie, tj. w zależności, z którym działem 
firmy wykonywana czynność jest związana, pozostałych określeń wskazujących 
na przedmiot działalności przedsiębiorcy poprzez dodanie do nazwy pełnej rów-
nież nazwy skróconej identyfikującej rodzaj działalności (według wykonywanych 
usług), zgodnie z dokonanym zgłoszeniem jest dozwolone i pozostaje bez wpły-
wu na rozliczenie podatkowe.

W świetle powyższego, na fakturach VAT wystawianych w związku z prowa-
dzoną działalnością oraz na fakturach dotyczących nabycia, obligatoryjnie winny 
być umieszczone dane identyfikujące Wnioskodawcę, tj. imię, nazwisko, adres 
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zamieszkania oraz numer identyfikacji podatkowej, przy czym Wnioskodawca 
poza tym może również podać na fakturach nazwę tego działu firmy, z którego 
działalnością związana jest wystawiana faktura – nazwa skrócona.

Z przepisu § 5 ust. 1 pkt 2 ww. powołanego rozporządzenia wynika, iż faktura 
powinna zawierać kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który 
w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę.

Natomiast art. 226 pkt 2 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, 
str. 1 ze zm.) wskazuje, iż bez uszczerbku dla przepisów szczególnych przewidzia-
nych w niniejszej dyrektywie faktury wystawione zgodnie z przepisami art. 220 i 221, 
do celów VAT, zawierają wyłącznie m.in. kolejny numer, nadany w ramach jednej 
lub kilku serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę.

Określone w art. 226 Dyrektywy elementy faktury VAT, stanowią katalog jej 
obowiązkowych elementów.

Przepisy nie określają, co należy rozumieć pod pojęciem „kolejny”. Zasadne 
jest więc sięgnięcie do języka potocznego, gdzie „kolejny” pojmowany jest jako 
występujący w porządku następczym, jeden po drugim, następny (Uniwersalny 
słownik języka polskiego pod redakcją S. Dubisza, PWN 2003, tom 2, s. 362).

Chodzi zatem o to, by kolejno następującym po sobie fakturom nadawać nu-
mery w porządku chronologicznym. Tym samym prawidłowa jest taka wykładnia 
§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, iż każda kolejna faktura musi mieć numer o jeden 
większy od poprzedniego.

Sformułowanie „numer kolejny” oznacza bowiem numer większy o jeden 
w stosunku do poprzedniego.

Zatem, w świetle § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, poprawną metodą jest nada-
wanie fakturom kolejnych, następujących po sobie numerów. Zgodnie bowiem 
z literalnym brzmieniem ww. przepisu, faktura stwierdzająca dokonanie sprze-
daży powinna zawierać m.in. numer kolejny faktury. Przy wystawianiu faktur po-
winna więc zostać zachowana chronologia numerowania i powinna ona dotyczyć 
wszystkich dokumentów będących fakturami. Faktury powinny zawierać m.in. 
indywidualne numery – według prowadzonej przez podatnika ewidencji.

Reasumując, jeżeli obie serie wystawianych przez Wnioskodawcę faktur będą 
zawierały dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia tj. będą posia-
dały dane podatnika (imię i nazwisko), adres zamieszkania oraz numer identyfi-
kacji podatkowej, przyjęta przez Wnioskodawcę zasada rozbicia faktur sprzeda-
żowych na serie, o których mowa we wniosku, jest prawidłowa.

W świetle powyższego w fakturach zakupowych może pojawiać się nazwa 
podatnika (nabywcy) „X” a także „Y” wymiennie. Również na pieczątkach może 



17FAKTURY VAT – PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH INTERPRETACJI FAKTURY VAT – PRZEGLĄD NAJNOWSZYCH INTERPRETACJI

15 sierpnia 2013 r. Biuletyn VAT nr 16(190) 

pojawiać się wymiennie nazwa firmy „X” a także „Y”. Umieszczenie pieczątki 
nagłówkowej w ww. treści na dokumentach np. fakturach VAT jest prawidłowe 
z punktu widzenia przepisów dotyczących podatku VAT, bowiem wystawiona 
w ten sposób faktura zawiera wymagane przepisami dane tj. imię i nazwisko 
sprzedającego i tym samym umożliwia właściwą identyfikację podatnika podatku 
od towarów i usług.

10.  Czy notą korygującą można zmienić 
dane kupującego na fakturze

Nie można poprzez wystawienie noty korygującej zmieniać pod-
miotu umowy sprzedaży. Jeśli bowiem błędne są wszystkie dane 
nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, wówczas nie 
jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygują-
cą. W omawianej sytuacji prawidłowe jest skorygowanie faktur 
VAT poprzez wystawienie faktur korygujących przez ich wystaw-
ców. Takie stanowisko zajął  Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 
w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2013 r. (sygn. ILPP1/443- 
-1119/12-4/HW), której fragment prezentujemy poniżej.
Korygowanie danych określonych na fakturze VAT może odbywać się według 

zasad wskazanych w ww. rozporządzeniu. Wobec tego, jeżeli nabywcą towa-
rów lub usług nie jest zarejestrowany podatnik VAT czynny, który co do zasady 
nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT, to brak jest podstaw prawnych, 
w oparciu o które podmiot taki byłby uprawniony do wystawienia faktury zwanej 
notą korygującą.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż nie można poprzez wystawienie noty kory-
gującej zmieniać podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku bowiem, gdy błędne 
są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, wówczas 
nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Faktura 
wystawiona na innego podatnika dokumentuje czynności, które faktycznie nie 
zostały wykonane.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w dniu 30 czerwca 2011 r. zamówił 
urządzenie kotłowe do nowo budowanego domu jednorodzinnego. Sprzedawca 
prosił o dane firmy i wpłatę zaliczki. Ponieważ 30 czerwca 2011 r. Zainteresowa-
ny sprzedał z żoną mieszkanie, nie posiadał adresu zameldowania, więc podał 
dane Swojego brata prowadzącego działalność gospodarczą, z myślą, że po 
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zameldowaniu zmieni nabywcę na fakturze notą korygującą. Dnia 11 lipca 2011 r. 
Wnioskodawca przelał na konto sprzedawcy zaliczkę oraz dnia 30 sierpnia 2011 r. 
przelał pozostałą część należności. W miesiącu wrześniu 2011 r. Wnioskodawca 
otrzymał na plac budowy urządzenia. Budowa się przedłużyła, odbiór i nadanie 
numeru oraz meldunek nastąpił na przełomie listopada i grudnia.

Ponieważ ani brat Zainteresowanego (nabywca na fakturze), ani Wnioskodaw-
ca nie otrzymał faktury, po rozmowach telefonicznych otrzymali dwie faktury:
QQQ fakturę VAT zaliczka oryginał/wydruk komputerowy z dnia 12 lipca 2011 r. 

z dopiskiem DUPLIKAT z dnia 20 grudnia 2011 r. na kwotę 5110 zł z pieczątką 
i podpisem,
QQQ fakturę VAT oryginał z dopiskiem DUPLIKAT z dnia 14 września 2011 r. na 

kwotę 8986,66 zł. Do tych faktur/duplikatów wystawili noty korygujące zmie-
niając kupującego na Wnioskodawcę, które sprzedawca podpisał i ostemplo-
wał wyrażając zgodę na zmianę.
Ponadto Zainteresowany kupił okna dachowe do domu w miesiącu 

czerwcu 2011 r., na które faktura została wystawiona na wykonawcę, który wy-
cofał się, więc Wnioskodawca wystawił notę korygującą, na nabywcę czyli na 
Zainteresowanego, którą podpisał sprzedawca. 

Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona 
prawdziwe zdarzenie gospodarcze, co oznacza, iż nie można uznać za prawidło-
wą fakturę, gdy wskazuje ona, co prawda zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale 
które wystąpiło między innymi podmiotami. Jeżeli więc faktura zawiera pomyłki 
dotyczące jakiejkolwiek pozycji powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby 
odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między ściśle określonymi pod-
miotami gospodarczymi.

Wobec powyższego, jeżeli faktura zawiera błędne informacje sprzedawcy lub 
nabywcy, takie jak np.: błędny NIP lub jego brak, błąd w nazwisku, imieniu, nazwie 
czy adresie, a także braki w tych informacjach, czynny podatnik podatku od to-
warów i usług może wystawić notę korygującą te pomyłki. Nie będzie jednak tak 
zawsze, bowiem decydujące znaczenie ma tutaj fakt, czy na skutek danego błędu 
zmienił się podmiot wskazany na fakturze. Tym samym jeżeli faktura została wy-
stawiona na zupełnie innego nabywcę, notą korygującą poprawić się już jej nie da. 
Noty korygujące umożliwiają bowiem poprawienie pomyłek odnoszących się tylko 
do konkretnego podatnika (kontrahenta) wymienionego na wystawionej fakturze.

Reasumując, jeżeli faktury zostały wystawione na innego nabywcę, brak jest 
podstaw prawnych, które umożliwiałyby wystawienie not korygujących zmieniają-
cych całkowicie dane nabywcy. W omawianej sytuacji prawidłowe jest skorygowa-
nie faktur VAT poprzez wystawienie faktur korygujących przez ich wystawców.


