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Handel w Internecie  
– skutki rozliczeń VAT

Obecnie bardzo często sprzedawcy posiadający tradycyjne 
sklepy mają również sklepy internetowe. Sposób rozliczania 
transakcji internetowych różni się od rozliczania tradycyjnych 
transakcji. W Internecie sprzedają towary również osoby, któ-
re nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Nie 
oznacza to, że są zwolnione z rozliczania VAT. 

I.  Kiedy sprzedawca towarów przez Internet jest 
podatnikiem VAT
Osoba, która sprzedaje przez Internet, nawet gdy nie ma zarejestrowanej 

działalności, może być uznana za podatnika VAT. Ponieważ definicja działalno-
ści gospodarczej w ustawie o VAT jest nieostra, powoduje to spory z organami 
podatkowymi. 

Podatnikami VAT są:
QQQ osoby prawne, 
QQQ jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz 
QQQ osoby fizyczne

– wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub re-
zultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). Ustawodawca, posługując 
się pojęciem „działalność gospodarcza”, stworzył jej definicję na potrzeby ustawy 
o VAT. Zrobił to w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Należy zaznaczyć, że od 1 kwietnia 
br. powołana w tym przepisie definicja działalności gospodarczej uległa zmianie. 

Definicja działalności gospodarczej według ustawy o VAT

Do końca marca 2013 r. Od 1 kwietnia 2013 r.

1 2

Działalność gospodarcza obejmuje wszel-
ką działalność producentów, handlowców 
lub usługodawców, w tym podmiotów 
pozyskujących zasoby naturalne oraz rol-
ników, a także działalność osób wykonu-

Działalność gospodarcza obejmuje wszel-
ką działalność producentów, handlowców 
lub usługodawców, w tym podmiotów 
pozyskujących zasoby naturalne oraz rol-
ników, a także działalność osób wykonu-
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jących wolne zawody, również wówczas, 
gdy czynność została wykonana jedno-
razowo w okolicznościach wskazujących 
na zamiar wykonywania czynności w spo-
sób częstotliwy. Działalność gospodarcza 
obejmuje również czynności polegające 
na wykorzystywaniu towarów lub wartości 
niematerialnych i prawnych w sposób ciąg-
ły dla celów zarobkowych.

jących wolne zawody również wówczas, 
gdy czynność została wykonana jedno-
razowo w okolicznościach wskazujących 
na zamiar wykonywania czynności w spo-
sób częstotliwy. Działalność gospodar-
cza obejmuje w szczególności czynności 
polegające na wykorzystywaniu towarów 
lub wartości niematerialnych i prawnych 
w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W znowelizowanej, tj. obowiązującej od 1 kwietnia br., definicji działal-
ności gospodarczej usunięto fragment dotyczący czynności wykonanych 
jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania ich 
w sposób częstotliwy. Oznacza to, że po nowelizacji uległa ograniczeniu gru-
pa podmiotów będących podatnikami VAT. Wynika to z faktu, że nie powinno 
się uznawać za podatnika VAT każdego podmiotu wykonującego czynności 
okazjonalnie. A takie próby podejmowały swego czasu organy podatkowe. 
W przedstawionym przez rząd uzasadnieniu projektu zmiany omawianej de-
finicji czytamy:

Należy wskazać, że nowe brzmienie art. 15 ust. 2 jednoznacznie wskazuje, że 
nie jest realizowana opcja uznania za podatnika każdego, kto dokonuje określo-
nych transakcji związanych z działalnością gospodarczą w sposób okazjonalny. 
W konsekwencji doprecyzowanie definicji działalności gospodarczej pozwoli ła-
twiej ocenić podmiotowi, czy wykonując określone czynności staje się on podat-
nikiem VAT. 

Wprowadzone zmiany są efektem wyroków wydawanych przez ETS oraz sądy 
krajowe w tej sprawie. Sądy zwracały w nich uwagę, że wykonanie danej czynno-
ści jednorazowo (np. sprzedaż nieruchomości), nawet  w okolicznościach, które 
wskazują na zamiar wykonywania takiej działalności w sposób częstotliwy, nie 
wystarcza, by uznać, że sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą i jest 
podatnikiem VAT. Aby można było mówić o wykonywaniu przez taki podmiot 
działalności gospodarczej, musi on podejmować inne działania, tak jak podmioty 
wykonujące te czynności profesjonalnie. Sądy podkreślały, że z całą pewnością 
nie stanowi działalności gospodarczej okazjonalna sprzedaż majątku prywatne-
go. Na przykład w wyroku ETS z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych 
C-180/10 i C-181/10 czytamy:
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ETS
Należy dodać, że sama liczba i zakres transakcji sprzedaży do- 
konanych w niniejszej sprawie nie ma charakteru decydującego. 
Jak orzekł Trybunał, zakres transakcji sprzedaży nie może sta- 

nowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi  
prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, 
a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, 
że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności 
osobistych. 

Również w wyroku NSA z 18 października 2011 r. (sygn. I FSK 1536/10) czyta-
my, że:

NSA
Wykonanie danej czynności (w przypadku sprzedaży działki bu-
dowlanej lub przeznaczonej pod zabudowę) jednorazowo, jednak-
że w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej 

w sposób częstotliwy, nie przesądza automatycznie, że z tego tylko powodu 
dany podmiot staje się podatnikiem VAT. Konieczne jest bowiem ustalenie, 
że w odniesieniu do tej czynności występował on w charakterze podatnika, 
tj. jako osoba angażująca środki podobne do wykorzystywanych przez 
 handlowca, a nie osoba wykonująca prawo własności w stosunku to tego 
gruntu.

Przyjęcie, że dana osoba fizyczna, sprzedając działki budowlane, działa 
w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą 
(jako handlowiec), wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera 
formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą (powtarzalność czynności i zamiar 
wykazany obiektywnymi dowodami ich kontynuacji), a w konsekwencji zorgani-
zowaną; przesłanka „stałości” działalności gospodarczej wynika z porównania 
art. 9 i art. 12 dyrektywy 2006/112/WE, gdyż skoro art. 12 wprowadza, jako zasa-
dę szczególną, możliwość uznania za podatnika także podmiotów wykonujących 
działalność gospodarczą w sposób sporadyczny (okazjonalny), to oznacza, iż 
zasadą ogólną jest, by działalność gospodarcza musiała być wykonywana w spo-
sób niesporadyczny (stały).

Nie jest działalnością handlową sprzedaż majątku osobistego (prywatnego), 
który nie został nabyty w celach odsprzedaży (w celach handlowych), lecz spo-
żytkowania w celach prywatnych.

Liczba i zakres transakcji sprzedaży gruntów nie może stanowić kryterium 
rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się 
poza zakresem opodatkowania, a czynnościami stanowiącymi działalność go-
spodarczą.
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Należy zauważyć – na co zwrócono uwagę w przytoczonym wcześniej uza-
sadnieniu projektu zmian w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT – że wyłączenie z definicji 
działalności gospodarczej czynności wykonywanych okazjonalnie nie dotyczy 
sytuacji, gdy podmiot gospodarczy wykona np. z powodu braku klientów jedną 
lub dwie transakcje, a następnie zlikwiduje działalność gospodarczą. W uzasad-
nieniu czytamy, że:

TSuE
Wprowadzana zmiana nie oznacza jednak, że nie jest objęty podatkiem 
od towarów i usług podmiot, który prowadząc działalność gospodarczą 
wykona np. tylko jedną transakcję. 

Podsumowując, nie każda sprzedaż towarów przez Internet stanowi dzia-
łalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Z całą pewnością nie sta-
ną się podatnikami VAT osoby fizyczne dokonujące okazjonalnej sprzeda-
ży przez Internet przedmiotów należących do ich prywatnego majątku, np. 
ubrań, mebli. 

Inaczej przedstawia się sytuacja podmiotów, które nabywają przedmioty 
w celu ich dalszej odsprzedaży (z zyskiem) przez Internet. Niezależnie od liczby 
dokonanych transakcji wykonywane przez nich czynności spełniają warunki do 
uznania ich za działalność gospodarczą w zakresie VAT. Oznacza to, że oso-
by dokonujące tych czynności są podatnikami VAT. Jeśli podmioty te nie mogą 
korzystać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy 
o VAT, tj. ze względu na wysokość sprzedaży, lub dobrowolnie zrezygnują z takie-
go zwolnienia, skutkuje to licznymi obowiązkami w zakresie VAT, o czym będzie 
mowa w dalszych częściach opracowania. 

II.  Sprzedaż towarów przez Internet przez podatników 
zwolnionych z VAT

Podatnik prowadzący sprzedaż towarów przez Internet może korzystać 
ze zwolnienia podmiotowego z VAT, tj. ze względu na wysokość osiąga-
nych obrotów. Z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że zwalnia się z VAT 
podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy-
ła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości 
sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Do wartości sprzedaży nie wlicza 
się również odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług 
zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów 
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o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwa-
łych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji 
(art. 113 ust. 2 ustawy o VAT). 

Podatnik prowadzący sprzedaż towarów przez Internet może korzystać tylko 
ze zwolnienia podmiotowego. Ustawa o VAT nie przewiduje bowiem dla tego 
rodzaju czynności tzw. zwolnienia przedmiotowego, czyli z uwagi na rodzaj pro-
wadzonej działalności.

Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT nie oznacza jednak, że pod-
mioty prowadzące sprzedaż towarów przez Internet nie mają żadnych obowiąz-
ków. 

1. Kasy rejestrujące 
Pierwszym obowiązkiem, który dotyczy większości sprzedawców towarów 

przez Internet, jest ewidencjonowanie sprzedaży dokonywanej na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałto-
wych za pomocą kasy fiskalnej. Obowiązek tego rodzaju rejestracji dotyczy bo-
wiem nie tylko podatników czynnych VAT, ale również podatników zwolnionych 
od podatku od towarów i usług ze względu na przedmiot opodatkowania oraz 
podatników zwolnionych podmiotowo z VAT. Stanowisko to  potwierdził Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 15 marca 2011 r. (sygn. 
akt I SA/Bd 19/11), w którym stwierdził, że:

WSA
(...) rezultatem wykładni gramatycznej, systemowej wewnętrznej, celo-
wościowej i historycznej art. 111 ust. 1 i ust. 5 ustawy o VAT jest konsta-
tacja, że obowiązkiem prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy reje-

strującej obciążeni są nie tylko podatnicy czynni, ale także zwolnieni od podatku 
od towarów i usług ze względu na przedmiot transakcji lub podmiot dokonujący 
czynności (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).

Szczegółowe zasady ewidencjonowania sprzedaży towarów przez Internet na 
kasie fiskalnej oraz zwolnienia z tego obowiązku zostały omówione w rozdziale 
III. Sprzedaż towarów przez Internet przez czynnego podatnika VAT.

2. Ewidencja sprzedaży
Podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT mają obowiązek prowadzenia 

ewidencji uproszczonej. Polega ona na rejestrowaniu wartości dokonanej 
sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprze-
daży w dniu następnym, i sumowaniu jej narastająco od dnia rozpoczęcia 
prowadzenia ewidencji.
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Wzór ewidencji sprzedaży prowadzonej przez podatników zwolnionych pod-
miotowo z VAT 

Dane podatnika
…………………….............
…………………….............
…………………….............

Dzienna ewidencja sprzedaży za miesiąc……………

Lp.
Data 

sprzedaży
Kwota 

sprzedaży 

Kwota sprzedaży 
narastająco od 
początku roku

Uwagi

III.  Sprzedaż towarów przez Internet przez czynnego 
podatnika VAT

Większość podmiotów, których przedmiotem działalności jest sprzedaż to-
warów przez Internet, jest czynnym podatnikiem VAT. Jest to zazwyczaj zwią-
zane z wysokością osiąganych przez nich obrotów, tj. w kwocie przekracza-
jącej 150 000 zł rocznie, co powoduje, że tracą oni możliwość korzystania ze 
zwolnienia podmiotowego przewidzianego w art. 113 ustawy o VAT bądź  rezyg-
nują z tego zwolnienia dobrowolnie.

Sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu jest realizowana zazwyczaj 
w dwóch formach:
QQQ za zaliczeniem pocztowym, tj. kiedy zamówiony towar wysyłany jest przez 

sprzedawcę za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, która pobiera od 
nabywcy wskazaną przez sprzedawcę kwotę, przekazuje nabywcy kupiony 
towar, a następnie przekazuje na wskazany przez sprzedawcę rachunek ban-
kowy otrzymaną od nabywcy zapłatę; 
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QQQ po dokonaniu przez nabywcę płatności „z góry” za nabytą rzecz – w takim 
przypadku zamówiony towar wysyłany jest pocztą lub firmą kurierską dopiero 
po wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy sprzedawcy.

Przedstawione rozróżnienie sposobów sprzedaży przez Internet ma istotny 
wpływ na rozliczanie VAT od tych czynności. 

1. Moment powstania obowiązku podatkowego

1.1.  Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży wysyłkowej 
przez Internet dokonywanej za zaliczeniem pocztowym

Przepisy ustawy o VAT regulują w sposób szczególny moment powstania 
obowiązku podatkowego w VAT w przypadku sprzedaży dokonywanej za zalicze-
niem pocztowym. Z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT wynika, że w przypadku do-
stawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym obowiązek podatko-
wy w VAT powstaje z chwilą otrzymania zapłaty. Co istotne, użyte w przywołanym 
przepisie sformułowanie „za zaliczeniem pocztowym” ma zastosowanie również 
do usług kurierskich świadczonych przez inne niż Poczta Polska podmioty zaj-
mujące się zarobkowo doręczaniem przesyłek. Działania tych podmiotów zawie-
rają się bowiem w pojęciu usługi pocztowej określonej w art. 2 ust. 1 ustawy 
z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529). Takie sta-
nowisko potwierdzają również organy podatkowe. Na przykład w interpretacji 
indywidualnej z 27 grudnia 2012 r. (sygn. IBPP3/443-1049/12/KG) Dyrektor Izby 
Skarbowej w Katowicach stwierdził:

MF
Z przywołanych definicji wynika jednoznacznie, iż oba terminy trakto-
wane są tożsamo. Zakładając racjonalność ustawodawcy dostarcza-
na przesyłka za pomocą innego kuriera powinna być traktowana tak 

samo, jak dostarczana przez Pocztę Polską, ze względu na fakt, iż forma rea-
lizacji przesyłki (wydanie przesyłki adresatowi po uiszczeniu wskazanej przez 
nadawcę kwoty) i forma zapłaty (gotówka lub wpłata na rachunek bankowy) są 
identyczne. 

Tak więc, otrzymanie zapłaty w przypadku dostawy wysyłkowej dokonanej „za 
zaliczeniem pocztowym” jest równoznaczne z otrzymaniem zapłaty „za pobra-
niem” przez firmy kurierskie. Moment powstania obowiązku podatkowego w obu 
przypadkach jest jednakowy. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż przyto-
czony art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy nie dotyczy wyłącznie zaliczenia pocztowego 
realizowanego przez Pocztę Polską, lecz także innych firm np. kurierskich umoż-
liwiających wysyłkę towarów „za pobraniem”. 
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Swego czasu pewne wątpliwości wśród podatników budziła kwestia, czy 
„dzień otrzymania zapłaty”, o którym mowa w art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT, 
to dzień:
QQQ przekazania przez nabywcę pieniędzy listonoszowi lub pracownikowi firmy 

kurierskiej czy
QQQ otrzymania pieniędzy przez sprzedawcę na wskazany przez niego rachunek 

bankowy lub do kasy od poczty lub firmy kurierskiej. 

Obecnie zarówno organy podatkowe, jak i sądy zajmują w tej kwestii jednolite 
stanowisko. Uznają, że chodzi o dzień otrzymania pieniędzy przez sprzedawcę 
na jego rachunek bankowy lub do kasy od poczty lub firmy kurierskiej dostarcza-
jącej przesyłkę. Na przykład w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2010 r. (sygn. 
ILPP1/443-1571/09-2/AT) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że: 

MF
Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we 
wniosku opis stanu faktycznego należy stwierdzić, iż w przypadku do-
stawy (sprzedaży) towarów za zaliczeniem (pobraniem gotówki) przez 

firmę kurierską, którą to gotówkę klient uiszcza w momencie odbioru przesyłki, 
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez Wnioskodawcę zapła-
ty za sprzedany towar, tj. z chwilą uznania kwoty zapłaty na rachunku Wniosko-
dawcy bądź wpływu należności do kasy (art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy).

Również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 
z 8 sierpnia 2010 r. (sygn. ILPP2/443-746/10-2/BA) czytamy:

MF
Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we 
wniosku opis stanu faktycznego należy stwierdzić, iż w przypadku 
sprzedaży wysyłkowej dokonywanej przez Wnioskodawcę obowiązek 

podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty za dostarczony towar na rachu-
nek bankowy, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy. Obowiązek ten odnosi się do 
całej wartości wynikającej z faktury.

PrzyKłAd
Nabywca zamówił towar 28 maja 2013 r. Towar został dostarczony nabywcy 
przez firmę kurierską 31 maja 2013 r. W tym dniu nabywca zapłacił za niego 
umówioną należność.  Firma kurierska wpłaciła pobrane pieniądze na wska-
zany przez sprzedawcę rachunek bankowy 3 czerwca 2013 r. Obowiązek po-
datkowy od dokonanej dostawy powstał zatem 3 czerwca 2013 r., tj. w dniu 
uznania rachunku bankowego sprzedawcy pobraną przez firmę kurierską od 
nabywcy kwotą.
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1.2.  Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży wysyłkowej 
przez Internet dokonywanej po wpłacie należności przez 
nabywcę

Jeżeli sprzedawca dokonuje dostawy zamówionego towaru dopiero po otrzy-
maniu pełnej należności od nabywcy, to otrzymaną wpłatę należy traktować jako 
zaliczkę. W takim przypadku obowiązek podatkowy w VAT powstaje zgodnie 
z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że jeżeli przed wydaniem to-
waru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przed-
płatę, zaliczkę, zadatek, ratę, to obowiązek podatkowy powstaje w dniu jej otrzy-
mania w tej części. Oznacza to, że w sytuacji gdy sprzedawca dokonuje dostawy 
zamówionego towaru dopiero po otrzymaniu zapłaty od nabywcy na swój rachunek 
bankowy, to obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy powstaje z chwilą otrzyma-
nia tej kwoty. W takim przypadku dla momentu powstania obowiązku podatkowego 
nie ma znaczenia, kiedy zostanie wystawiona faktura lub dostarczony towar. 

PrzyKłAd
Jan Kowalski sprzedaje meble przez Internet. 14 maja 2013 r. sprzedał na au-
kcji fotel za 1000 zł. W tym samym dniu nabywca wpłacił należną kwotę na 
jego rachunek bankowy. Sprzedawca wystawił 15 maja br. fakturę VAT i w tym 
samym dniu przekazał fotel firmie kurierskiej. W tym przypadku obowiązek 
podatkowy powstał 14 maja 2013 r., tj. w dniu wpłaty przez nabywcę należno-
ści za nabyty fotel na rachunek sprzedawcy.

PrzyKłAd
Jan Kowalski sprzedaje towary na Allegro. 29 maja 2013 r. nabywca wpłacił 
na jego konto pieniądze za wylicytowany dzień wcześniej towar. Towar został 
wysłany 3 czerwca br. W takim przypadku, mimo że do zapłaty za nabyty to-
war doszło – inaczej niż we wcześniejszym przykładzie – w innym miesiącu 
niż miesiąc, w którym wydano towar, jednak fakt ten nie zmienia momentu 
powstania obowiązku podatkowego od tej sprzedaży.  Powstał on 29 maja 
br., tj. w dniu wpłaty przez nabywcę należności na rachunek sprzedawcy.

Systemy płatności internetowej
Wielu sprzedawców towarów przez Internet korzysta z usług tzw. systemów 

płatności internetowej (np. Paypal, Dotpay). W takim przypadku płatność za na-
byty towar następuje przeważnie przed ich wydaniem. Oznacza to, że wówczas 
powinien mieć zastosowanie przywołany art. 19 ust. 11 ustawy o VAT. Ale jak przy 
tego rodzaju płatnościach ustalić, w którym momencie następuje „otrzymanie 
należności”, o którym mowa w tym przepisie.
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Niektóre systemy płatności internetowych przekazują sprzedawcom pie-
niądze w ciągu określonej liczby dni po dokonaniu wpłaty przez nabywcę lub 
w określonym czasie po upływie uzgodnionego okresu rozliczeniowego. W ta-
kim przypadku należy uznać, że momentem otrzymania należności jest moment 
wpływu pieniędzy na rachunek bankowy sprzedawcy, a nie moment ich zaewi-
dencjonowania na koncie sprzedawcy w systemie płatności internetowych. Jeżeli 
jednak zdarzy się tak, że wysyłka towaru do klienta nastąpi przed faktycznym 
otrzymaniem pieniędzy przez sprzedawcę na jego konto bankowe, to obowiązek 
podatkowy nie powstanie na podstawie art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, lecz na zasa-
dach ogólnych, tj. z chwilą wydania towaru nabywcy lub wskazanej przez niego 
osobie trzeciej (art. 19 ust. 2 ustawy o VAT). Gdyby natomiast sprzedawca miał 
obowiązek wystawienia dla nabywcy faktury albo zrobił to na jego żądanie (tak 
jak ma to miejsce w przypadku, gdy nabywcami są osoby fizyczne nieprowadzą-
ce działalności gospodarczej), to obowiązek podatkowy powstałby z chwilą wy-
stawienia faktury, jednak nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru 
nabywcy (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT).

Jeżeli jednak z umowy zawartej z systemem płatności internetowej wynika, że 
wypłaca on sprzedawcy pieniądze na jego żądanie, to w takim przypadku  przez 
„otrzymanie należności” według art. 19 ust. 11 ustawy o VAT należy rozumieć mo-
ment postawienia pieniędzy do dyspozycji sprzedawcy na jego koncie w tym sy-
stemie płatności internetowych. W tym przypadku dla momentu powstania obo-
wiązku podatkowego bez znaczenia jest moment wpłynięcia tych środków na 
rachunek bankowy sprzedawcy albo moment wysłania towaru. 

Schemat płatności Paypal

Sprzedawca
Firma pobierająca 

płatność

Kupujący

przekazanie płatności

sprzedaż zapłata
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PrzyKłAd

Jan Kowalski w prowadzonej działalności korzysta z usług systemu płatności 
internetowych. 29 maja 2013 r. sprzedał laptopa osobie fizycznej nieprowadzą-
cej działalności gospodarczej. Towar został dostarczony 3 czerwca 2013 r. 
Pieniądze, które nabywca wpłacił 29 maja 2013 r., wpłynęły na konto sprze-
dawcy dopiero 5 czerwca 2013 r. W tym przypadku obowiązek podatkowy 
w VAT od tej sprzedaży powstał 3 czerwca 2013 r., tj. w dniu dostarczenia to-
waru nabywcy. Gdyby sprzedawca wystawił np. 5 czerwca fakturę na żądanie 
nabywcy, to obowiązek podatkowy powstałby w tym dniu. 
Gdyby jednak Jan Kowalski podpisał umowę z systemem płatności interneto-
wej, z której wynika możliwość wypłaty należności w dowolnym momencie od 
zaksięgowania pieniędzy na jego koncie w tym systemie, to jeżeli pieniądze 
wpłacone przez nabywcę 29 maja 2013 r. zostałyby w tym dniu zaksięgowa-
ne na koncie Jana Kowalskiego w tym systemie – obowiązek podatkowy po-
wstałby właśnie w tym dniu. Oznaczałoby to konieczność rozliczenia sprze-
daży już w deklaracji VAT za maj 2013 r., a nie za czerwiec 2013 r.

1.3.  Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży wysyłkowej 
przez Internet z odroczonym terminem płatności

W praktyce, wprawdzie bardzo rzadko, ale zdarza się jednak, że zapłata za 
zamówiony przez Internet towar następuje w ciągu kilku dni od jego dostarcze-
nia nabywcy. W takim przypadku wybrany towar dostarczany jest do klienta za 
pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Zapłata za towar następuje nato-
miast z odroczonym terminem płatności bezpośrednio na rachunek bankowy 
sprzedawcy wskazany na wystawionej przez niego fakturze dokumentującej za-
kup. W takim przypadku obowiązek podatkowy w VAT powstanie na zasadach 
ogólnych, tj. w momencie wydania towaru nabywcy albo wystawienia faktury, gdy 
sprzedawca wystawia faktury, nie później niż siódmego dnia od dnia wydania 
towaru (czyli dostarczenia). Potwierdzają to organy podatkowe. Przykładowo 
w interpretacji indywidualnej z 29 listopada 2012 r. (sygn. IPPP1/443-916/12-4/
AP) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził:

MF
Z opisanego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż przed-
miotem działalności Spółki jest sprzedaż towarów (głównie zabawek), 
w tym również za pośrednictwem prowadzonego sklepu internetowe-

go. W przypadku realizowanej sprzedaży wysyłkowej kupujący dokonuje trans-
akcji poprzez złożenie zamówienia – telefonicznie, e-mailowo lub poprzez Inter-
net. Wybór towaru następuje na podstawie katalogu, zawierającego opis 
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zabawek wraz ze zdjęciami, zamieszczonego na stronie internetowej. Wybrany 
towar dostarczany jest do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zapłata 
następuje z odroczonym terminem płatności bezpośrednio na rachunek banko-
wy Spółki wskazany na wystawionej fakturze dokumentującej zakup.

Analiza opisanego przez Spółkę stanu faktycznego w kontekście powoła-
nych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, iż płatność za towar dostarczony 
za pośrednictwem listonosza czy kuriera nie jest dokonywana za pobraniem, 
tj. nie występuje sytuacja, w której towar jest wydany po uiszczeniu do rąk 
listonosza bądź kuriera zapłaty. Zapłata następuje z odroczonym terminem 
płatności i jest uiszczana przelewem bezpośrednio przez klienta na rachunek 
bankowy Spółki wskazany na wystawionej fakturze dokumentującej zakup. Nie 
jest zatem spełniony warunek, o którym mowa w cyt. art. 19 ust. 13 pkt 6 usta-
wy o VAT, tj. dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym. 
Tym samym powyższy przepis dotyczący obowiązku podatkowego na zasa-
dach szczególnych nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania. Mo-
ment powstania obowiązku podatkowego wyznaczony zostanie na zasadach 
ogólnych, tj. przez moment wystawienia faktury, nie później niż 7. dnia od dnia 
wydania towaru.

2. Wystawienie faktury 
Omówione we wcześniejszym punkcie sposoby prowadzenia sprzedaży towa-

rów przez Internet mają wpływ nie tylko na ustalenie momentu powstania obo-
wiązku podatkowego, ale również na dzień wystawienia faktury. Przypomnijmy, że 
sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury, jeśli nabywcą towaru jest osoba 
prowadząca działalność gospodarczą. Jeżeli natomiast sprzedaż jest dokonywa-
na na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, faktura 
jest wystawiana na ich żądanie. W praktyce wielu sprzedawców decyduje się na 
wystawianie faktur niezależnie od statusu nabywcy (art. 106 ust. 4 ustawy o VAT). 

2.1.  Faktura dokumentująca sprzedaż wysyłkową przez 
Internet dokonywaną za zaliczeniem pocztowym

Przy sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym obowią-
zują ogólne zasady wystawiania faktur. W takim przypadku fakturę sprzedawca 
powinien wystawić nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru. W prak-
tyce wygląda to tak, że sprzedawcy dołączają faktury do towaru wysyłanego po-
cztą lub dostarczanego przez kuriera. Na taką możliwość zwrócił uwagę Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 marca 2010 r. 
(sygn. ILPP1/443-1571/09-2/AT), w której czytamy:
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MF
Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą deta-
liczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Za-
mówienia klienci składają telefonicznie, osobiście lub za pośredni-

ctwem Internetu na podstawie wysyłanych do klientów ofert handlowych 
w postaci katalogów oraz na podstawie oferty zamieszczonej na stronie interne-
towej. Podatnik zamawia towar u swoich dostawców i następnie towar trafia do 
magazynu. Obsługą logistyczną czyli magazynowaniem oraz organizacją wysy-
łek do klientów, w tym również organizacją transportu zajmuje się zewnętrzna 
firma logistyczna. Płatność dokonywana jest m.in. „za pobraniem”. Wnioskodaw-
ca informuje firmę logistyczną, z którą współpracuje, że płatność ma być pobra-
na przy dostawie towaru. Firma logistyczna własnym transportem lub inną firmą 
transportową wysyła towar do klienta, pobiera gotówkę i następnie dokonuje 
zwrotu pobrania Zainteresowanemu na jego rachunek bankowy lub do kasy. 
Zdarza się często tak, że gdy firma logistyczna zleca wysyłanie towaru innej fir-
mie kurierskiej, to ta trzecia firma przekazuje następnie pobrania bezpośrednio 
na konto Wnioskodawcy. Sprzedaż dokumentowana jest fakturami VAT. Podat-
nik wystawia fakturę sprzedaży w ciągu 7 dni od dnia wysyłki towaru. Na fakturze 
w pozycji sposób płatności zamieszcza informację: „za pobraniem”. 

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku 
opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż w przypadku dostawy (sprzedaży) 
towarów za zaliczeniem (pobraniem gotówki) przez firmę kurierską, którą to 
gotówkę klient uiszcza w momencie odbioru przesyłki, obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą otrzymania przez Wnioskodawcę zapłaty za sprzedany to-
war, tj. z chwilą uznania kwoty zapłaty na rachunku Wnioskodawcy bądź wpły-
wu należności do kasy (art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy). 

W tym przypadku faktura powinna być wystawiona odbiorcy na zasadach ogól-
nych, tj. z dniem wysyłki, nie później jednak niż 7 dnia od jej dokonania.

2.2.  Faktura dokumentująca sprzedaż wysyłkową przez Internet 
dokonywaną po wpłacie należności przez nabywcę

W przypadku gdy zapłata za kupione towary ma miejsce przed wysłaniem to-
waru, otrzymaną kwotę traktujemy jak zaliczkę. Fakturę dokumentującą jej otrzy-
manie sprzedawca powinien wystawić w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 
zaliczki (§ 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur).

2.3. Faktura korygująca
W praktyce zdarza się, że nabywcy towarów przez Internet z różnych przyczyn 

zwracają towar. W takim przypadku sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury 
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korygującej. Ponieważ przepisy ustawy o VAT wymagają posiadania przez sprze-
dawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę i od tego faktu 
uzależniają prawo do obniżenia wykazanego uprzednio VAT należnego od sprze-
daży towaru, który następnie został sprzedawcy zwrócony, więc w regulaminie 
sprzedaży warto np. zastrzec, że w przypadku zwrotu towaru należność za towar 
zostanie zwrócona pod warunkiem potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez 
nabywcę. W tym miejscu należy podkreślić, że posiadanie przez sprzedawcę tylko 
dowodu w postaci zwrotu prowizji przez internetowy portal aukcyjny, np. Allegro, 
w sytuacji braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę nie jest 
wystarczającym dowodem, by dokonać korekty podatku należnego od sprzedaży. 

3. Podstawa opodatkowania a koszty wysyłki
W przypadku sprzedaży przez Internet pojawiają się wątpliwości, jak w pra-

widłowy sposób ustalić podstawę opodatkowania takiej dostawy. Wynikają one 
z faktu, że sprzedawcy w większości przypadków doliczają do ceny koszty prze-
syłki. Przypomnijmy, że podstawą opodatkowania VAT jest obrót, którym jest 
kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku 
(art. 29 ust. 1 ustawy o VAT). A zatem podstawą opodatkowania przy sprzeda-
ży wysyłkowej jest kwota należna stanowiąca całość świadczenia należnego od 
nabywcy.  Obejmuje ona więc wszystkie elementy płacone przez nabywcę (m.in. 
koszt przesyłki), które podlegają opodatkowaniu według stawki podatkowej 
właściwej dla świadczenia głównego. Nie można refakturować kosztów przesyłki 
pocztowej ze zwolnieniem. Zdaniem organów podatkowych nie przysługuje pra-
wo do refakturowania, a poza tym zwolnienie może stosować tylko Poczta. Po-
twierdzają to organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej z 21 grudnia 2011 r. 
(sygn. ILPP1/443-1248/11-2/KG) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził:

MF
Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy w odniesieniu do obo-
wiązujących przepisów należy stwierdzić, iż koszty przesyłki oraz 
opłaty transakcyjnej doliczone do wartości świadczenia głównego, ja-

kim jest w tym przypadku sprzedaż biletów na koncerty, wydarzenia kulturalne 
oraz sportowe, nie stanowią wynagrodzenia z tytułu wykonania samodzielnej 
usługi. Jest to koszt podstawowej czynności. W tym przypadku – koszty prze-
syłki i opłaty transakcyjne, są kosztami związanymi ze świadczeniem głównym, 
które w efekcie kształtują kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. W konsekwen-
cji koszty wysyłki ponoszone w związku z podstawową sprzedażą stanowią ele-
ment świadczenia zasadniczego, a zatem zwiększają kwotę należną od nabyw-
cy z tytułu sprzedaży świadczenia głównego i powinny być opodatkowane 
według stawki podatkowej właściwej dla świadczenia głównego.
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Również w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2011 r. (sygn. ILPP1/443- 
-46/11-4/AW), wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, czytamy, że:

MF
(...) koszty przesyłki doliczone do sprzedaży towarów (tj. książek i in-
nych publikacji) przez Internet nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są 
to koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towa-

rów. Koszty dodatkowe, między innymi koszty przesyłki, są jednym z poniesio-
nych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje 
kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. Wynika z tego, iż koszty wysyłki ponoszo-
ne w związku ze sprzedażą towarów, jako element świadczenia zasadniczego, 
winny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i być opo-
datkowane według stawki podatkowej właściwej dla sprzedawanych towarów. 
Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to 
koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości 
towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami.

PrzyKłAd
Jan Kowalski sprzedał towar za 100 zł według stawki 8%. Koszty wysyłki wy-
niosły 15 zł. W związku z tym podstawa opodatkowania dostawy towaru wy-
nosi 106,48 zł, VAT – 8,52 zł. Daje to kwotę brutto w wysokości 115 zł.

Istnieje jednak sposób na wyłączenie z opodatkowania VAT kosztów wysyłki 
towarów. Polega on na udzielaniu sprzedawcy przez kupującego pełnomocni-
ctwa, które upoważnia go do zawarcia w imieniu kupującego umowy z pocztą 
dotyczącej nadawania kupionych przez kupującego przesyłek. Udzielenie pełno-
mocnictwa może nastąpić przez oznaczenie takiego oświadczenia w regulami-
nie sklepu. W takim przypadku koszt przesyłki nie będzie wchodził do podstawy 
opodatkowania VAT z tytułu dostawy wysyłkowej i nie trzeba będzie doliczać 
VAT. W tym przypadku nabywcą usługi bezpośrednio jest kupujący. Potwierdza-
ją to organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2013 r. (sygn. 
IPTPP4/443-788/12-4/UNR) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził:

MF
Odnosząc przedstawioną treść wniosku do powołanych w sprawie 
przepisów prawa stwierdzić należy, iż w przypadku, kiedy sprzedawca 
posiada upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy o usługi 

pocztowe w imieniu i na rachunek kupującego – mamy do czynienia ze zwrotem 
kosztów i kwota ta nie wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż nie będzie 
stanowiła dla Wnioskodawcy obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. 
W takim przypadku Wnioskodawca nie świadczy usługi pocztowej, a nabywa ją 
od Poczty bezpośrednio kupujący. W przedmiotowym przypadku następuje 
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jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż podstawa 
opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub 
klienta jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy 
lub klienta.

Zaznaczyć jednak należy, iż w opisanej sytuacji nie będzie podlegać opodat-
kowaniu jedynie kwota stanowiąca zwrot kosztów przesyłki, natomiast opodatko-
waniu podlegać będzie ewentualne dodatkowe wynagrodzenie Wnioskodawcy za 
zawarcie w ramach pełnomocnictwa umowy z pocztą.

Reasumując, w opisanej sytuacji przekazane Wnioskodawcy środki pieniężne 
na pokrycie zobowiązań kupującego nie stanowią dla Wnioskodawcy podstawy 
opodatkowania i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od to-
warów i usług.

Również w interpretacji indywidualnej z 30 października 2012 r. (sygn. 
IBPP1/443-872/12/AW) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyraził następu-
jący pogląd:

MF
Odnosząc przedstawione wyżej zdarzenie przyszłe do powołanych 
w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, iż w przypadku, kiedy 
sprzedawca posiada upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umo-

wy o usługi pocztowe w imieniu i na rachunek kupującego – mamy do czynienia 
ze zwrotem kosztów i kwota ta nie wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż 
nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 usta-
wy o VAT. W takim wypadku Wnioskodawca nie świadczy usługi pocztowej, a na-
bywa ją od Poczty Polskiej bezpośrednio kupujący. W przedmiotowym przypad-
ku następuje jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż 
podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od 
nabywcy lub klienta jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek 
tego nabywcy lub klienta. 

Reasumując, w opisanej sytuacji przekazane Wnioskodawcy przez kupujące-
go środki pieniężne na pokrycie zobowiązania kupującego wobec Poczty Pol-
skiej, nie stanowią dla Wnioskodawcy podstawy opodatkowania podatkiem od 
towarów i usług, a w konsekwencji kwota ta nie jest obrotem i nie podlega opo-
datkowaniu tym podatkiem.

PrzyKłAd
Jan Kowalski sprzedał towar za 100 zł według stawki 8%. Koszty wysyłki wy-
niosły 15 zł. Ponieważ kupujący udzielił mu pełnomocnictwa, które upoważ-
nia go do zawarcia w imieniu kupującego umowy z Pocztą Polską dotyczącej 
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przesłania kupionego towaru, więc skutkiem tego jest wyłączenie kosztów 
przesyłki z podstawy opodatkowania VAT  dostawy tego towaru. W związku 
z tym podstawa opodatkowania dostawy towaru wyniesie 92,59 zł, VAT – 7,41 zł. 
Daje to kwotę brutto w wysokości 100 zł. Koszty przesyłki będą poza VAT.

4. Ewidencja VAT
Czynni podatnicy VAT mają obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji VAT 

(art. 109 ust. 3 ustawy o VAT). Powinna ona zawierać:
QQQ kwoty określone w art. 90, czyli kwoty, które podatnik obowiązany jest ewi-

dencjonować w celu odrębnego określenia kwot podatku naliczonego zwią-
zanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego,
QQQ dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
QQQ wysokość podatku należnego,
QQQ kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego i kwotę po-

datku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzę-
du oraz
QQQ inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Od zasady tej istnieje jednak pewien wyjątek. Dotyczy on podatników, którzy 
ewidencjonują obrót i kwoty podatku należnego z zastosowaniem kasy rejestru-
jącej. Drukowane przez nich raporty dobowe oraz miesięczne należy uznać za 
ewidencję sprzedaży, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Stanowisko 
to potwierdzają zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne. W inter-
pretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 września 2010 r. 
(sygn. ILPP2/443-985/09/10-S/AK) czytamy:

MF
Zatem, biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powyższą analizę stwierdza 
się, iż Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej 
ewidencji, ponieważ prowadzona przez niego ewidencja przy użyciu 

kasy rejestrującej zawiera dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia de-
klaracji podatkowej.

W wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 10 marca 2010 r. (sygn. akt I SA/
Go 57/10) czytamy, że:

WSA
(...) podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest 
obowiązany prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego 

przy zastosowaniu kasy rejestrującej tzw. kasy fiskalnej, zgodnie z nakazem 
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określonym w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Z przytoczonej treści tego przepisu 
wynika, że stosowanie kasy fiskalnej to forma prowadzenia ewidencji. Mając na 
uwadze ustawowe wymogi co do ewidencji VAT należy zatem pod tym kątem 
badać, czy skarżący w ramach rejestracji czynności sprzedaży z zastosowaniem 
kasy fiskalnej dochowuje warunków ewidencjonowania. Jak wynika z jego wnios-
ku o interpretację, innych pism oraz skargi, dane zarejestrowane przez niego 
z zastosowaniem kasy fiskalnej pozwalają mu prawidłowo wypełniać obowiązki 
ewidencyjne. Dowodem tego jest niezakwestionowanie podczas czynności kon-
trolnych przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Skarbowego, w jakim-
kolwiek zakresie, składanych przez skarżącego deklaracji podatkowych jak też 
niestwierdzenie nieprawidłowości co do określenia podstawy opodatkowania 
(marży) oraz obliczeń podatku. 

5. Kasa fiskalna
Podatnicy dokonujący sprzedaży przez Internet na rzecz osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają 
obowiązek jej ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych (art. 111 ust. 1 usta-
wy o VAT). Mogą oni jednak korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjo-
nowania przewidzianych w rozporządzeniu z 29 listopada 2012 r. w sprawie 
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestru-
jących. 

Pierwsze zwolnienie przysługuje ze względu na wartość sprzedaży podlegają-
cej obowiązkowi ewidencjonowania.  Na lata 2013–2014 został obniżony, w stosun-
ku do lat ubiegłych, limit uprawniający podatników do korzystania ze zwolnienia 
z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 roz-
porządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zasto-
sowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym 
roku podatkowym, nie później jednak niż do 31 grudnia 2014 r.:
1)  podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie 
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku 
podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę to-
warów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących dzia-
łalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego 
tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności 
w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

2)  podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub 
świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
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gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatni-
ka obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych 
czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.
Drugie zwolnienie, które znajduje również zastosowanie w przypadku sprze-

daży towarów przez Internet, dotyczy dostawy towarów w systemie wysyłkowym 
(pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czyn-
ność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na 
rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest 
członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wyni-
ka, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane na-
bywcy, w tym jego adres) – poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień 
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie w takim przypadku 
potwierdzają również organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej z 14 lu-
tego 2013 r. (sygn. IPPP2/443-1212/12-3/RR) Dyrektor Izby Skarbowej w Warsza-
wie stwierdził:

MF
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospo-
darczą polegającą na sprzedaży detalicznej perfum i kosmetyków 
głównie do zakładów fryzjerskich, salonów piękności, aptek i podob-

nych instytucji. Część sprzedaży dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nie-
prowadzących działalności gospodarczej. Dostawa towarów w formie sprzedaży 
wysyłkowej odbywa się wyłącznie przesyłkami kurierskimi. Odbywa się ona w na-
stępujący sposób: klient zamawia towar za pośrednictwem infolinii, forma zapła-
ty – zapłata „za pobraniem” – w momencie wydania przesyłki z towarem, firma 
kurierska przekaże pobrane kwoty bezpośrednio przelewem na konto bankowe 
Spółki. Wnioskodawca wystawia faktury do każdej dostawy towarów dokonywa-
nej w formie sprzedaży wysyłkowej, zawierające m.in. następujące pozycje: imię 
i nazwisko/firma, adres odbiorcy towaru, kwota do zapłaty, forma zapłaty – „za 
pobraniem”. W rozrachunkach z firmą kurierską potwierdzeniem zapłaty będą 
wyciągi bankowe dokumentujące otrzymane przelewy oraz specyfikacje. Ze 
względu na fakt, iż przelewy dokonywane przez firmę kurierską z częstotliwością 
dwa razy w tygodniu, będą dotyczyły wielu, często kilkudziesięciu lub więcej 
przesyłek, nie będzie możliwym podanie w tytule przelewu wszystkich numerów 
przesyłek, których dotyczy płatność. Z tego powodu firma kurierska przesyłać 
będzie dodatkowo specyfikację zawierającą: numer listu przewozowego, datę 
nadania i datę doręczenia, adres odbiorcy, kwotę do zapłaty, numer faktury, kwo-
tę zbiorczego przelewu, datę zbiorczego przelewu. (…) 
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Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we 
wniosku stwierdzić należy, iż przyjęty przez Stronę sposób dokumentacji sprze-
daży w systemie wysyłkowym dokonywanej na rzecz osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodarczej spełnia przesłanki umożliwiające zwolnie-
nie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących wynikające 
z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 36 ww. załącznika do roz-
porządzenia. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że powyższe zwolnienie nie ma zastosowania 
do grupy towarów określonych w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obo-
wiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestru-
jącej dostawa: 

n gazu płynnego,

n  części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spa-
lania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1), nadwozi 
do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

n  przyczep i naczep, kontenerów (PKWiU 29.20.2), części przyczep, naczep i po-
zostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

n  części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie 
indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

n  silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowa-
nych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

n  sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elek-
tronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń 
do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

n  sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wy-
posażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

n  wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa 
nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT

n  płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset 
wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfro-
wych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety 
oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie 
z licencją na użytkowanie,
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n  wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych 
jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, 
bez względu na symbol PKWiU,

n  wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości al-
koholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa 
i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, 
bez względu na symbol PKWiU.

Jak jednak postępować, jeżeli dokonywana przez Internet sprzedaż musi być 
ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej? Przepisy ustawy o VAT nie wskazu-
ją wprost, w jakim terminie obrót powinien zostać zaewidencjonowany na kasie 
rejestrującej. Co do zasady przyjmuje się, że powinno to być dokonane w mo-
mencie powstania obowiązku podatkowego. 

5.1.  Ewidencja na kasie sprzedaży wysyłkowej przez Internet 
dokonywanej za zaliczeniem pocztowym 

Jak wspomniano wcześniej, w przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej 
za zaliczeniem pocztowym obowiązek podatkowy powstaje na zasadach szcze-
gólnych, tj. z chwilą otrzymania przez sprzedawcę zapłaty od poczty lub firmy ku-
rierskiej. Jeżeli sprzedawca miałby zaewidencjonować obrót na kasie w momencie 
powstania obowiązku podatkowego, czyli np. dopiero po otrzymaniu pieniędzy 
od poczty lub firmy kurierskiej, to nie mógłby wysyłać klientowi paragonu razem 
z towarem. Musiałby dokonać dwóch wysyłek. W związku z tym organy podatko-
we dopuszczają w takim przypadku ewidencjonowanie takiej sprzedaży w kasie 
w chwili jej dokonania i dołączenie paragonu do wysyłanego towaru. Niektóre or-
gany podatkowe podkreślają jednak, że w takim przypadku ewidencja na kasie 
nie może się odbyć później niż w momencie powstania obowiązku podatkowego. 
Przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 8 listopada 2010 r. (sygn. IPPP2/443-813/09/10-6/S/KK/KOM) czytamy, że:

MF
Ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu 
kasy rejestrującej powinno się odbywać z chwilą dokonania sprzedaży, 
nie później jednak niż w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Przy sprzedaży towarów przez Internet na rzecz osób fizycznych nieprowa-
dzących działalności gospodarczej nie ma obowiązku wystawiania faktur, jeśli 
nabywcy tego nie zażądają. Należy jednak pamiętać, że wystawienie faktury nie 
zwalnia z obowiązku zarejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. W interpre-
tacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 kwietnia 2010 r. 
(sygn. IBPP4/443-155/10/AŚ) czytamy:
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MF
Z powyższego wynika, że w przypadku gdy sprzedaż jest dokonywana 
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, 
sprzedawca obowiązany jest wystawić fakturę VAT jedynie w sytuacji, 

gdy nabywcy tego zażądają. 
Należy jednakże zauważyć, iż w sytuacji, kiedy dana sprzedaż zostanie udoku-

mentowana fakturą wystawianą na żądanie nabywcy (osoby fizycznej), wówczas 
podatnik ma obowiązek zaewidencjonowania jej w kasie rejestrującej niezależnie 
od faktu wystawienia faktury. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania tej samej 
sprzedaży, w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy 
zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołą-
czyć paragon dokumentujący tę sprzedaż – § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przecho-
wywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia 
od podatku od towarów i usług. W takim przypadku nabywca (osoba fizyczna nie-
prowadząca działalności gospodarczej) uzyskuje więc tylko fakturę, zaś paragon 
(fiskalny) pozostaje u sprzedawcy. 

Powyższy tryb postępowania nie będzie miał zastosowania jedynie w sytuacji, 
gdy sprzedaż jest dokumentowana fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy reje-
strującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały 
zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy – § 7 ust. 4 ww. rozporządzenia. 

W przywołanej interpretacji organ podatkowy odwołał się do przepisów po-
przednio obowiązującego rozporządzenia w sprawie faktur. Ponieważ jednak regu-
lujący tę kwestię przepis obowiązującego obecnie rozporządzenia w sprawie fak-
tur, tj. § 7 ust. 1 i 2, brzmi tak samo, więc interpretacja zachowuje swoją aktualność. 

Podsumowując, w przypadku sprzedaży towarów przez Internet rejestracja 
sprzedaży na kasie fiskalnej może nastąpić w momencie sprzedaży. Następnie 
powinno nastąpić wysłanie towaru do klienta wraz z:
QQQ wystawionym paragonem albo 
QQQ wystawioną fakturą – jeżeli nabywca jej zażądał; w takim przypadku oryginał 

paragonu fiskalnego należy dołączyć do kopii faktury i pozostawić w doku-
mentacji.

5.2.  Ewidencja na kasie sprzedaży wysyłkowej dokonywanej 
przez Internet po wpłacie należności przez nabywcę

Jeżeli sprzedawca uzależnia wysyłkę towaru od dokonania na jego rachunek 
bankowy zapłaty, wpłacane pieniądze są traktowane jak 100% zaliczka. W momen-
cie jej otrzymania powstaje obowiązek podatkowy w VAT (art. 19 ust. 11 ustawy 
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o VAT). Sprzedawca powinien zatem zaewidencjonować tę wpłatę w momencie 
jej otrzymania. Taki sposób ewidencji wynika wprost również z § 3 ust. 2 roz-
porządzenia w sprawie kas rejestrujących, zgodnie z którym otrzymanie przed 
dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewiden-
cjonowaniu z chwilą jej otrzymania. 

W praktyce zdarza się jednak, że sprzedawcy otrzymują wpłaty na rachunek po 
godzinach, w których otwarty jest ich sklep. W związku z tym powstaje wątpliwość, 
kiedy wystawić w takim przypadku paragon. Kwestia ta była przedmiotem odpowie-
dzi organów podatkowych. W interpretacji indywidualnej z 27 grudnia 2012 r. (sygn. 
IBPP3/443-1049/12/KG) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził: 

MF
W sytuacji braku możliwości ewidencji sprzedaży w dacie powstania 
obowiązku podatkowego, co ma miejsce w rozpatrywanej sprawie, 
sprzedaż należy zaewidencjonować w pierwszym możliwym momencie 

po powstaniu obowiązku podatkowego. Dopuszczalne zatem jest zaewidencjo-
nowanie otrzymanej płatności za pomocą kasy rejestrującej z chwilą otrzymania 
wyciągu bankowego; w przedmiotowej sprawie będzie to pierwszy dzień robo-
czy po wznowieniu pracy firmy. 

Taki sam pogląd zaprezentował Minister Finansów w interpretacji indywidual-
nej z 20 lutego 2013 r. (sygn. PT8/033/5/49/PSG/13/PK-328/07):

MF
Odnośnie momentu rejestracji transakcji na kasie rejestrującej, stwier-
dzić należy, iż w sytuacji, gdy wpłaty na koncie są uznawane przez całą 
dobę (również w godzinach nocnych), a także w dni świąteczne i wolne 

od pracy, wpłaty te powinny zostać zarejestrowane bezpośrednio po uzyskaniu 
informacji o ich otrzymaniu, tj. bez zbędnej zwłoki w dniu następnym lub pierw-
szego dnia pracy następującego po dniach wolnych od pracy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż jego działanie, opisa-
ne w poz. 51 wniosku jest działaniem jedynie możliwym, a zatem – w istniejących 
okolicznościach – prawidłowym, należało uznać za prawidłowe.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym należności 
otrzymane w godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy powinny być ewi-
dencjonowane na kasie rejestrującej bez zbędnej zwłoki dnia następnego lub 
pierwszego dnia pracy po dniach wolnych od pracy, należy uznać za prawid-
łowe.

Gdy zaliczka zostanie zaewidencjonowana w innym okresie, niż powstał obo-
wiązek podatkowy, należy dokonać korekty za pomocą ewidencji korekt i przy-
pisać należny VAT okresowi, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nie będą 
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w tym przypadku pomocne ewidencje pomyłek i zwrotów, które określa nowe 
rozporządzenie, gdyż inny jest cel ich prowadzenia.

PrzyKłAd
Jan Kowalski prowadzi sprzedaż zabawek przez Internet. Sklep działa 
w godzinach 8–18. 29 maja 2013 r. sprzedał grę komputerową za 200 zł. 
Płatność za nabytą zabawkę wpłynęła w czwartek 30 maja, tj. w Boże Cia-
ło (dzień ustawowo wolny od pracy). Ponieważ pierwszym dniem pracy 
sklepu po wolnym dniu był 31 maja, w tym dniu pan Kowalski powinien 
był zaewidencjonować sprzedaż gry. Wystawiony paragon powinien do-
łączyć do wysyłanego towaru. Jeżeli sklep pana Kowalskiego zostałby 
otwarty dopiero w poniedziałek 3 czerwca, to w tym dniu powinien za-
ewidencjonować na kasie sprzedaż gry. Nie może jednak rozliczyć VAT 
z tego tytułu w deklaracji za czerwiec. Korekty musi dokonać za pomocą 
ewidencji korekt. 

5.3. Ewidencja korekt
Sprzedaż towarów przez Internet wiąże się z koniecznością rozliczania zwro-

tów od nabywców towarów, których sprzedaż została wcześniej zaewidencjono-
wana na kasie fiskalnej. W związku ze zwrotem towarów przez nabywcę mogą 
wystąpić różne sytuacje. Może się zdarzyć, że zwrot towaru przez nabywcę na-
stępuje w tym samym miesiącu co zwrot pieniędzy przez sprzedawcę. Zdarza 
się również, że np. zwrot towaru następuje w jednym miesiącu, a zwrot pieniędzy 
przez sprzedawcę w innym. Co do zasady należy przyjąć, że jeżeli sprzedawca 
wystawił tylko paragon, to korekty VAT należnego trzeba dokonać w miesiącu, 
w którym zwrócono towar.

Z rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących wynika wprost, że na kasie 
nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług 
(§ 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Od 1 kwietnia 2013 r. do 
rozporządzenia z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących wprowadzono re-
gulacje, co ma zawierać ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji. Z § 3 ust. 4 roz-
porządzenia w sprawie kas rejestrujących wynika, że zwroty towarów i uznane re-
klamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności 
(zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:
1) datę sprzedaży,
2)  nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewen-

tualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru albo usługi,
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4)  wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru albo usługi bę-
dących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przy-
padku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,

5)  zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego 
– w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży.

Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji za okres .............................

....................................................................
Imię i nazwisko lub nazwa firmy
....................................................................
Adres
....................................................................
NIP
....................................................................
Numer ewidencyjny kasy rejestrującej

Lp.
Data  

sprzedaży

Nazwa 
towaru 

lub usługi

Numer paragonu  
lub innego dokumentu 

potwierdzającego 
sprzedaż 

Termin 
zwrotu lub 
reklamacji

Zwrot całości 
 należności

Zwrot części  
należności

Wartość 
brutto 

towaru lub 
usługi

Podatek 
należny

Zwraca-
na kwota 

brutto

Podatek 
należny

         

         

         

Podsumowanie 

Do ewidencji należy dołączyć:
QQQ dokument potwierdzający sprzedaż oraz
QQQ protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru albo usługi podpisany 

przez sprzedawcę i nabywcę.
Podany przykładowy wzór ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklama-

cji podatnik może bardziej uszczegółowić, np. o wartość zwracanej należności 
brutto wraz z kwotą podatku według poszczególnych stawek VAT. Tego rodzaju 
uszczegółowienie może mieć istotne znaczenie zwłaszcza dla podatników doko-
nujących sprzedaży według różnych stawek VAT.
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Jeżeli nabywca posiada paragon 
dokumentujący zakup zwracanego 
towaru, to w tym przypadku sprze-
dawca powinien sporządzić protokół 
zwrotu, do którego załącza paragon. 
Protokół zwrotu powinien zawierać 
wartość netto towaru, kwotę VAT 
oraz wartość korekty. W przypadku 
zwrotu towaru bez paragonu do tej pory organy podatkowe zalecały, aby sprze-
dawca posiadał np. dokument, z którego wynika potwierdzenie przelewu, którym 
oddał klientowi zapłatę. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy z 30 sierpnia 2010 r. (sygn. ITPP1/443-518/10/AJ) stwierdzono:

MF
Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz mając na 
względzie brak szczegółowych uregulowań odnoszących się do sposo-
bu korygowania obrotu ewidencjonowanego przy zastosowaniu kas re-

jestrujących stwierdzić należy, że zgromadzenie przez Wnioskodawcę dowodów 
stanowiących dowód przeciwny do dowodu, jakim jest zapis z kasy rejestrującej, 
przy uwzględnieniu wyjątkowego charakteru zdarzeń, może stanowić podstawę 
do skorygowania obrotu i kwot podatku należnego. Dowodzenie zwrotu towaru, 
będącego podstawą dokonania korekty, na podstawie innych dokumentów aniże-
li oryginał paragonu fiskalnego, nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa podatkowego. W tym przypadku, ciężar dowodu znaj-
duje się po stronie podatnika, który w prowadzonej przez siebie dokumentacji 
powinien posiadać dowody potwierdzające stan rzeczywisty i w sposób niebu-
dzący wątpliwości wykazać fakt zwrotu towaru. 

Zatem w sytuacji, kiedy podatnik nie dysponuje oryginałem paragonu dokumentu-
jącego transakcję może skorygować obrót z tytułu sprzedaży zaewidencjonowanej 
przy zastosowaniu kasy lub drukarki fiskalnej przy założeniu, iż podstawą prawidło-
wego sporządzenia rozliczenia jest rzeczywisty przebieg transakcji gospodarczej, 
udokumentowany rzetelnymi dowodami i wynika z zapisów zawartych w prowadzo-
nych urządzeniach księgowych, z których dane wynikające za dany miesiąc rozlicze-
niowy obniżą łączną miesięczną sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej. 

Reasumując stwierdzić należy, że Wnioskodawcy w związku z zaistniałymi 
zdarzeniami, przysługuje uprawnienie do korekty sprzedaży i podatku należnego 
w razie braku oryginału paragonu, jednakże pod warunkiem, że zdarzenia te zo-
stały udokumentowane wiarygodnymi dowodami. Zdarzenia powodujące korektę 
obrotu i podatku należnego, powinny zostać uwidocznione w odrębnej, specjal-
nie w tym celu prowadzonej, ewidencji korekt. 

UWAGA!
Podatnicy mają obowiązek zaprowadzenia od-
rębnych ewidencji dotyczących zwrotów towa-
rów, uznanych reklamacji czy pomyłek najpóźniej 
od 1 października br. (§ 36 rozporządzenia).
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Po zmianie przepisów, tj. od 1 kwietnia 2013 r., sprzedawcy mają pewien prob-
lem z korektą obrotu, w sytuacji gdy kupujący nie zwróci im paragonu. Wynika 
to z faktu, że do ewidencji korekt musi być dołączony dokument potwierdzający 
dokonanie sprzedaży. Ustawodawca nie doprecyzował, o jaki dokument chodzi, 
ale według przepisów regulujących VAT takim dokumentem jest właśnie paragon 
albo faktura. Z drugiej strony gdyby zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie 
obowiązku udokumentowania zwrotu wyłącznie na podstawie paragonu fiskalne-
go albo faktury, to wskazałby to wprost, tak jak zostało to zrobione w przypad-
ku błędnego zaewidencjonowania sprzedaży ujmowanego w ewidencji pomyłek 
(§ 3 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia). Prowadzi to do wniosku, że „dokumentem po-
twierdzającym dokonanie sprzedaży” nadal mogą być np. potwierdzenie dokona-
nia płatności kartą płatniczą czy umowa sprzedaży. Najbliższe miesiące pokażą, 
jaka będzie praktyka organów podatkowych w tej kwestii. 

PrzyKłAd
Jan Kowalski sprzedaje towary przez Internet. 15 kwietnia 2013 r. sprzedał 
towar i w tym samym dniu wpłynęła za niego płatność na rachunek bankowy. 
W tym dniu zaewidencjonował też sprzedaż na kasie fiskalnej. Nie wystawił 
faktury dla nabywcy. Towar został zwrócony 5 czerwca 2013 r. Jan Kowalski 
wykazał tę sprzedaż w deklaracji za kwiecień 2013 r. Korekty powinien doko-
nać w deklaracji za czerwiec 2013 r. 

Jeśli towar został zwrócony, a oprócz paragonu została wystawiona także fak-
tura VAT, to sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. W takim 
przypadku sprzedawca może jednak obniżyć VAT należny dopiero wówczas, gdy 
otrzyma potwierdzenie odbioru korekty przez nabywcę. 

PrzyKłAd
Jan Kowalski sprzedaje towary przez Internet. 20 kwietnia 2013 r. sprzedał 
towar i w tym samym dniu wpłynęła za niego płatność na rachunek bankowy. 
W tym dniu zaewidencjonował tę sprzedaż na kasie fiskalnej oraz wystawił na-
bywcy na jego żądanie fakturę. Towar został zwrócony 27 maja 2013 r. Sprze-
dawca wystawił fakturę korygującą, którą wysłał do nabywcy. Potwierdzenie 
odbioru faktury przez nabywcę otrzymał 6 czerwca 2013 r. Wynika z niego, że 
nabywca otrzymał fakturę korygującą 3 czerwca br. W związku z tym korekty 
sprzedaży powinien dokonać dopiero w czerwcu, tj. w miesiącu otrzymania 
faktury korygującej przez nabywcę, a nie w maju, czyli w miesiącu zwrotu 
towaru przez nabywcę. 

Marcin Jasiński – prawnik, autor licznych publikacji z zakresu VAT


