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Nowy ład w podatku VAT – czyli dostosowywanie się polskiego prawodawstwa do wymogów UE 
 

19 grudnia 2012 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 
Moderator - Anna Izbińska] 10:00: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez  
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: Nowy ład w podatku VAT – czyli dostosowywanie się polskiego 
prawodawstwa do wymogów UE. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:00: Ekspertem prawa podatkowego zaproszonym do dzisiejszej rozmowy 
jest Pani SABINA MOCZKO-WDOWCZYK 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:01: Pani ekspert ukończyła handel międzynarodowy na Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Rödl & Partner, w której 
kierowała działem doradztwa podatkowego, i Deloitte. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, 
podatku dochodowego od osób prawnych przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, 
jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze 
podatkowej podmiotów z krajów niemieckojęzycznych. 
 
[Główny]: Zbigniew wyszedł o godz. 10:01 
 
[Główny]: Zbigniew wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:01: Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i 
studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autorka artykułów i innych 
publikacji o tematyce podatkowej. 
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[Główny]: Hapsik wszedł o godz. 10:02 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:02: Na wstępie spotkania, tak aby ośmielić uczestników czatu pozwolę 
sobie zadać pytanie startowe. Proszę Panią Ekspert o komentarz czy w roku 2014 regulacje dotyczące 
powstania obowiązku podatkowego w VAT ulegną zmianie w stosunku do roku 2013? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:02: Witam, 
 
[Główny]: Elżbieta wszedł o godz. 10:02 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:03: Informacja techniczna - Ekspert kończąc ostatecznie wypowiedź 
użyje znak ">" 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:03: w roku 2014 tak. Natomiast w roku 2013 obowiązek 
podatkowy pozostanie na dotychczasowych zasadach, a zatem będzie powstawał zgodnie z art. 19 
ustawy o VAT - tak, jak w toku 2012. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:03: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilość znaków do 
jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:05: Bardzo dziękuję za odpowiedz. Zapraszam Państwa do zadawania 
pytań. 
 
[Główny]: Zbigniew wyszedł o godz. 10:05 
 
[Główny]: Zbigniew wszedł o godz. 10:05 
 
[Brrum] 10:06: Witam, Moja firma jest podatnikiem wykonującym tzw. usługi ciągłe. Czy w związku ze 
zmianami w VAT nadal będziemy musieli wystawiać faktury od otrzymanych zaliczek? 
 
[Główny]: Gustaw wszedł o godz. 10:06 
 
[Lipa] 10:06: A czy może Pani rozwinąć temat tych regulacji w 2014 roku? 
 
[Główny]: arabella wszedł o godz. 10:07 
 
[Lipa] 10:07: Na czym będzie to polegać? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:07: Mamy już na starcie dwa pytania oczekujące. Proszę chwilowo nie 
zadawać pytań. 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:09: Tak. W roku 2013 nadal wszyscy podatnicy, a zatem także 
Pana firma, wykonująca usługi ciągłe, będą musieli wystawiać faktury od otrzymanych zaliczek. Fakturę  
dokumentującą otrzymanie zaliczki wystawiać należy, jak dotychczas, w ciągu 7 dni od dnia w którym ją 
otrzymano. Kwestia ta została uregulowana w par. 10 rozporządzenia MF dotyczącego fakturowania 
(Dz.U. z 18 grudnia 2012 r. poz. 1428)> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:10: Pytanie oczekujące od [Lipa] 10:06: A czy może Pani rozwinąć temat 
tych regulacji w 2014 roku? Na czym będzie to polegać? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:12: W roku 2014 kwestia dotycząca obowiązku podatkowego 
będzie uregulowana w art. 19a ustawy o VAT. Generalnie obowiązek podatkowy będzie powstawał z 
chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi. Co do zasady o powstaniu obowiązku podatkowego nie 
będzie decydowała faktura, a właśnie wskazany wyżej moment dostawy, wykonania usługi. Od tej 
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zasady wystąpią oczywiście wyjątki. Przykładowo dotyczyć one będą obowiązku podatkowego przy 
dostawie energii - tak faktura będzie miała wpływ na obowiązek podatkowy. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:14: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Hapsik] 10:14: Kiedy nieodpłatną dostawę uznaje się za podlegającą opodatkowaniu VAT? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:15: Inne wyjątki dotyczyć będą usług budowlanych - tu np. 
obowiązek powstanie z chwilą wystawienia faktury, którą to trzeba będzie wystawić w terminie 30 dni 
od dnia wykonania usługi. Generalnie będą one jednak właśnie wyjątkiem, zasada jak wyżej. Dodatkowo 
będzie dopuszczalne rozliczanie dostaw i usług w okresach rozliczeniowych.> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:15: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:16: Przepraszam, mamy jedno pytanie oczekujące od [Hapsik] 10:14: 
Kiedy nieodpłatną dostawę uznaje się za podlegającą opodatkowaniu VAT? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:17: W okresie od 1.1.2013 - 31.3.2013 na dotychczasowych 
zasadach, a zatem opodatkowaniu nie będą podlegały drukowane materiały informacyjne i reklamowe, 
prezenty o małej wartości i próbki. Natomiast od 1.4.2013 ww. regulacja ulegnie zmianie w ten sposób, 
że wyłączone z opodatkowania będą jedynie prezenty o małej wartości i próbki.  Co do zasady zatem 
drukowane materiały informacyjne i reklamowe będą opodatkowane. 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:18: Opcjonalnie niektóre z nich będzie można wyłączyć z 
opodatkowania jeśli uznamy je za prezenty o małej wartości (zgodnie z definicją prezent o małej 
wartości to towar o wartości do 10 zł netto, (a powyżej do 100 zł łącznie, gdy prowadzona jest 
ewidencja))> 
 
[Hapsik] 10:19: Co oznacza małe prezenty i próbki? Tzn. do jakiej kwoty uznawane będą za "małe"? 
 
[Hapsik] 10:20: dziękuję za odpowiedź 
 
[arabella] 10:20: Może Pani opisać szerzej zmiany dotyczące fakturowania w 2013r? 
 
[Lipa] 10:21: A czy w 2013/2014 ma być zlikwidowany obowiązek wystawiania faktur dokumentujących 
sprzedaż zwolnioną od podatku? 
 
[Hapsik] 10:22: Na jakiej podstawie oceniana jest wartość prezentów, czy np. kwiaty przekraczające 
wartość 100 zł podlegają opodatkowaniu? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:22: Jak już wskazano wyżej, prezenty o małej wartości to 
przekazanie przez podatnika jednej osobie towarów o wartości 0 zł netto, (a powyżej do 100 zł łącznie, 
gdy prowadzona jest ewidencja). Zgodnie ze zmienioną definicją (od 1.4.2013) próbka to 
identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, która pozwala na określenie 
cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie przez podatnika ma na 
celu promocję sprzedaży.> 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:22: Zasady fakturowania: 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:23: Mamy trzy pytania oczekujące od [arabella], [Lipa]  i [Hapsik] 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:23: Fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia 
wydania towaru lub wykonania usługi, 
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W przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, jeżeli podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok 
dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym 
dokonano sprzedaży. c.d. 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:25: Faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw 
towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego 
dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. 
W WDT towarów fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym wydano lub przemieszczono towar. 
Ta zasada dotyczy eksportu i importu usług (nie później niż 15. dnia miesiąca nast.)> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:26: Pytania oczekujące:[Lipa] 10:21: A czy w 2013/2014 ma być 
zlikwidowany obowiązek wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku? 
 
[Hapsik] 10:22: Na jakiej podstawie oceniana jest wartość prezentów, czy np. kwiaty przekraczające 
wartość 100 zł podlegają opodatkowaniu? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:27: Dot. pytania Lipa: Tak, nie będzie już obowiązkowe 
wystawianie faktur na sprzedaż zwolnioną od podatku. 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:28: Dot. pytania Hapsik: tak jeśli wartość prezentu przekracza 
100 zł, np. kwiaty uznamy za prezent, a ich wartość przekracza 100 zł, to konieczne jest ich 
opodatkowanie 
 
[Bałan] 10:28: Do tej pory każda faktura VAT wystawiona za sprzedaż paliwa do samochodu musiała 
zawierać jego numer rejestracyjny. Czy w zmianach w 2013 roku również tak będzie? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:29: Prezenty należy opodatkować tak na prawdę już powyżej 
10 zł netto, jeśli nie jest prowadzona ewidencja> 
 
[Hapsik] 10:29: A na jakiej podstawie określa się wartość prezentu? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:30: Nowe pytanie od [Bałan] 10:28: Do tej pory każda faktura VAT 
wystawiona za sprzedaż paliwa do samochodu musiała zawierać jego numer rejestracyjny. Czy w 
zmianach w 2013 roku również tak będzie? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:31: Mamy dwa pytania oczekujące od [Bałan] i [Hapsik] . Proszę 
chwilowo o niezadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:33: do pytania o sprzedaż zwolnioną - tzn. żeby się jasno 
wyrazić: podatnicy VAT zwolnieni będą mogli/nie będą musieli wystawiać faktur -par. 4 ust. 2 ww. 
rozporządzenia. W przypadku typowej zwolnionej, gdy fakturę wystawiają podatnicy VAT czynni, f-ry 
mogą nie zawierać NIP nabywcy, stawki podatku i kwoty podatku od sumy wartości netto - par. 5 ust. 4 
pkt. 1 ww. rozporządzenia. Ale f-ry wystawia się (2013)> 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:34: dot. pytanie [Bałan] : nie, od 2013 r. faktura dotycząca 
zakupu paliwa nie musi już zawierać numeru rejestracyjnego pojazdu> 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:35: Dot. pytania [Hapsik]: wartość prezentu ustala się na 
podstawie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia (każdorazowo bez podatku).> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:36: Nie mamy pytań oczekujących, zatem zapraszam do rozmowy. 
 
[Elżbieta] 10:37: Czy wejdą zmiany w zakresie fakturowania WNT i importu usług/towarów? 
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[Główny]: anetachmura@wp.pl wszedł o godz. 10:39 
 
[arabella] 10:39: Proszę opisać zmiany w 2013r. dotyczące momentu powstawania obowiązku 
podatkowego dla transakcji krajowych 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:39: rozumiem, że chodzi o rozliczenie WNT i importu usług. Jak 
już wyżej wskazano, w tym wypadku kontrahent ma obowiązek wystawić fakturę najpóźniej 15 dnia po 
miesiącu sprzedaży. W WNT obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury, nie 
później, niż 15 dnia po miesiącu sprzedaży (gdy do tego dnia nie zostanie wystawiona faktura). W 
imporcie usług obowiązek podatkowy pozostanie bez zmian.> 
 
[Główny]: anetachmura@wp.pl wyszedł o godz. 10:39 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:41: [arabella]  jak już wskazałam co do zasady obowiązek 
podatkowy nie ulegnie zmianie - będzie powstawał zgodnie z art. 19 ust. 4 - z chwilą wystawienia 
faktury. Natomiast zgodnie z przepisami rozporządzenia fakturę wystać należy, na dotychczasowych 
zasadach - do 7 dnia od dnia dokonania dostawy/usług. c.d. 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:41: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Przedsiębiorczy] 10:41: Witam. Jak będzie wyglądać faktura uproszczona? warunki jej wystawiania i jej 
cechy? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:42: rozporządzenie da nam jednak możliwość wystawiania 
zbiorczych faktur - dotyczących kilku dostaw wykonanych w danym miesiącu - np. 1, 10 i 30. Takie 
dostawy można udokumentować 1 fakturą, wystawioną jednak najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w 
którym dokonano dostawy. Tu podatnik ma dowolność postępowania.> 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:45: Pytanie oczekujące od: [Przedsiębiorczy] 10:41: Witam. Jak będzie 
wyglądać faktura uproszczona? warunki jej wystawiania i jej cechy? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:46: Faktura uproszczona. W przypadku, gdy kwota należności 
ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro – jeśli kwoty w fakturze określone są w euro, faktura 
może nie zawierać nazwy, adresu nabywcy jak i miary, ceny jednostkowej, wartości bez podatku, stawki, 
sumy wartości netto z podziałem na stawki, kwoty podatku od sumy pod warunkiem, że zawiera dane 
pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.> 
 
[Główny]: ROMA wyszedł o godz. 10:48 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:48: Zapraszam do rozmowy. 
 
[Przedsiębiorczy] 10:50: Jeszcze jedno pytanie odnośnie faktur. Czy zmienią się terminy na wystawianie 
FV? 
 
[Główny]: Brrum wyszedł o godz. 10:50 
 
[arabella] 10:52: A co z odliczeniem podatku VAT od faktur niezapłaconych? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:53: Mamy dwa pytania oczekujące od [Przedsiębiorczy] i [arabella]. 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:53: Tak i nie. Co do zasady bowiem fakturę należy, jak 
dotychczas wystawić nie później, niż 7 dnia od dnia wydania towaru, wykonania usługi. Zasady 
wystawiania faktur przy sprzedaży ciągłej pozostaną bez zmian - do 7. dnia od zakończenia miesiąca, w 
którym dokonano sprzedaży. Będzie jednak możliwe wystawianie faktur zbiorczych. I tu wszystkie 
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dostawy z danego miesiąca, dla danego kontrahenta, można dokumentować jedną fakturą. Taką fakturę 
należy wystawić najpóźniej ostatniego dnia miesiąca sprzedaży 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:55: Natomiast w przypadku faktur dotyczących WDT i 
sprzedaży usług za granicę (do których stosujemy art. 28b ustawy), fakturę wystawia się nie później, niż 
15. dnia miesiąca po miesiącu, w którym wydano towar/wykonano usługę. Tu zasada 7 dni nie będzie 
zatem działała. Przykładowo WDT miała miejsce 10.1.2013, fakturę można wystawić do 15 lutego.> 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:56: dotyczy pyt. [arabella] odliczenia VAT od faktur 
niezapłaconych. Temat jest bardziej złożony. Jeśli fakturę wystawi mały podatnik, który wybrał metodę 
kasową, taki VAT nie będzie podlegał odliczeniu. VAT z faktur wystawionych przez małych podatników, 
którzy wybrali metodę kasową będziemy odliczali dopiero z chwilą zapłaty .c.d. 
 
[Główny]: juuuuu wszedł o godz. 10:57 
 
[Główny]: ona wszedł o godz. 10:57 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 10:58: Informacja techniczna – zapis czatu widoczny jest tylko od momentu, 
kiedy wejdzie się do systemu. 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 10:59: Jeśli natomiast będzie to faktura wystawiona przez 
podatnika "nie małego", to odliczenia będziemy w roku 2013 dokonywać na dotychczasowych zasadach. 
Ale jeśli faktura nie zostanie zapłacona w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, konieczne 
będzie skorygowanie VAT - tzw. ulga na złe długi. Wg nowych przepisów dłużnik będzie zobowiązany do 
korekty VAT.> 
 
[Główny]: Jola wszedł o godz. 11:00 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:00: Zapraszam do zadawania pytań, szczególnie nowych uczestników 
naszego czatu. 
 
[Główny]: Pstryk wszedł o godz. 11:00 
 
[Pstryk] 11:01: Czy od I.2014 zmienią się zasady odliczania VAT naliczanego wg art. 86.1 ustawy VAT? 
 
[juuuuu] 11:01: Proszę o odpowiedź na temat faktur od 2013. Czy jeśli komuś odpowiada stary system 
wyglądu faktury to czy musi ją reformować? 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:02: Mamy obecnie dwa pytania oczekujące od [Pstryk] i [juuuuu] 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:02: Proszę chwilowo o niezadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:05: Tak od 2014 zasady odliczenia VAT ulegną zmianie. 
generalnie obowiązywać będzie zasada, zgodnie z którą prawo do odliczenia VAT powstaje w rozliczeniu 
za okres, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 w 
brzmieniu obowiązującym od 1.1.2014). Czyli przed dokonaniem dostawy konieczne będzie 
przeanalizowanie, czy u sprzedawcy powstał już obowiązek podatkowy. Dodatkowo nie będzie możliwe 
dokonanie odliczenia wcześniej, niż podatnik otrzymał fakturę. c.d. 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:07: czyli w uproszczeniu odliczenia będziemy (w 2014 r.) 
dokonywali w rozliczeniu za okres, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy. Odliczenie 
nie będzie jednak możliwe wcześniej, niż miesiąc, w którym otrzymano fakturę. Jeśli zatem u sprzedawcy 
obowiązek podatkowy powstanie w styczniu, a nabywca otrzyma fakturę w lutym, VAT będzie mógł 
odliczyć w lutym.> 
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[Moderator - Anna Izbińska] 11:07: Pani Ekspert obecnie odpowiada na pytanie od [juuuuu] 11:01: 
Proszę o odpowiedź na temat faktur od 2013. Czy jeśli komuś odpowiada stary system wyglądu faktury 
to czy musi ją reformować? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:10: do. pytania o wygląd faktury w 2013 r. faktura ta co do 
zasady będzie się w niewielkim zakresie różniła od obecnej. M.in. nie będziemy jej już oznaczali jako 
faktura VAT, a po prostu jako "Faktura", w miejsce daty sprzedaży wpiszemy "doda dokonania lub 
zakończenia dostawy lub wykonania usługi", nazwa obu stron transakcji musi być pełna (brak możliwości 
posługiwania się nazwą skróconą). Poza tym zmiany będą nieistotne. c.d. 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:11: Moim zdaniem można nadal posługiwać się formułą 
Faktura VAT, data sprzedaży, która de facto zgodnie z ustawą oznacza datę dostawy, wykonania usługi. 
Nieprawidłowe będzie natomiast posługiwanie się nazwą skróconą. A zatem jeśli ww. warunki zostaną 
zachowane, można posługiwać się obecnym wzorem faktury. c.d. 
 
[Gustaw] 11:12: Witam, mam pytanie odnośnie faktur elektronicznych, jak będzie wyglądać ta kwestia 
po zmianach w 2013, czy nastąpią jakieś istotne zmiany? 
 
[juuuuu] 11:12: dziękuję :) 
 
[Moderator - Anna Izbińska] 11:13: Oczekujemy na dopełnienie odpowiedzi Pani Ekspert dla [juuuuu]  
oraz mamy pytanie oczekujące od [Gustaw] 
 
[juuuuu] 11:13: jeśli chodzi o faktury zbiorcze, proszę napisać na czym w praktyce mogą polegać 
zmiany?? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:13: jeśli natomiast jesteście Państwo Małym podatnikiem na 
metodzie kasowej, to obowiązkowo należy posłużyć się sformułowaniem "metoda kasowa", takich 
faktur nie określa się już jako "MP". Podobnie jeśli ktoś c Państwa wystawia faktury na zasadzie VAT 
marża - tu nie będzie już określenia "VAT marża" - proszę w tym zakresie zwrócić uwagę na par. 5 ust. 2 
ww rozporządzenia.> 
 
[Główny]: Moderator - Anna Izbińska wyszedł o godz. 11:15 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:15: Dot. pytania Gustaw - faktury elektroniczne - w zakresie 
faktur elektronicznych w roku 2013 nie wystąpią praktycznie żadne zmiany. Co do wszystkich faktur, a 
zatem zarówno papierowych, jak i elektronicznych, konieczne jest wprowadzenie tzw. kontroli 
biznesowych.> 
 
[Gustaw] 11:16: Proszę rozwinąć pojęcie kontroli biznesowych, co to oznacza? 
 
[Główny]: Moderator-Anna Izbińska wszedł o godz. 11:17 
 
[Główny]: Moderator- Anna Izbińska wszedł o godz. 11:19 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:19: Pytanie [juuuuu]  faktury zbiorcze. Zmiany w praktyce będą 
polegały na tym, że jeśli dokonujecie Państwo dostaw krajowych np. 1, 10 i 20.1, to możecie Państwo na 
dotychczasowych zasadach wystawiać faktury do każdej z tych dostaw, najpóźniej 7. dnia od dnia 
dokonania dostawy, albo na wszystkie te transakcje wystawić jedną fakturę. Czyli dostawa z 1, 10 i 20 
jest dokumentowana jedną fakturą. Także fakturę należy wystawić najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, 
w którym wydano towar. 
 
[Główny]: Henryk wyszedł o godz. 11:19 
 
[Główny]: Henryk wszedł o godz. 11:19 
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[Główny]: Moderator-Anna Izbińska wyszedł o godz. 11:19 
 
[juuuuu] 11:20: dziękuję za odpowiedź 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:21: jeśli natomiast dostawy dotyczą WDT, to też będzie 
możliwe wystawianie zbiorczych faktur. Tego rodzaju faktury można wystawiać najpóźniej 15. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano towar. czyli np. WDT z 1,10 i 20.1 można 
udokumentować jedną fakturą wystawioną najpóźniej do 15.2.> 
 
[Lipa] 11:21: Co oznacza pojęcie kontroli biznesowych? 
 
[arabella] 11:21: Czy możliwość wystawienia faktury za m-c poprzedni do 7-go dnia następnego miesiąca 
dotyczy tylko usług ciągłych? Przy jednorazowej transakcji nie ma takiej możliwości? 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:22: Obecnie mamy dwa pytania oczekujące od [Lipa] i [arabella] 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:24: Pytanie [Gustaw] i [Lipa] kontrole biznesowe - wymóg ten 
wynika z par. 20a ww. rozporządzenia. Kontrola biznesowa to jest taka wewnętrzna procedura (opis), 
która ma zapewnić, że do każdej dostawy/usługi jest wystawiona faktura. Formalnie ma to być ścieżka 
audytu pomiędzy zdarzeniem, a fakturą. Tak naprawdę taka opisówka, jak w praktyce wygląda u 
Państwa wystawienie faktury - np. dział sprzedaży wydaje towar i sam wystawia fakturę, albo informuje 
o tym księgowość itd.> 
 
[juuuuu] 11:25: czy każda firma musi posiadać od stycznia taki opis kontroli biznesowej? 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:26: Mamy obecnie dwa pytania oczekujące od [arabella] i [juuuuu] 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:27: dot. pytanie [arabella]  możliwość zbiorczego wystawienia 
faktury za miesiąc poprzedni do 7-go dnia następnego miesiąca dotyczy tylko usług ciągłych. Przy 
jednorazowych transakcjach fakturę należy wystawiać do 7. dnia od dnia wydania towaru/wykonania 
usługi. Ewentualnie można wystawiać faktury zbiorcze, ale najpóźniej ostatniego dnia miesiąca 
sprzedaży, a więc bez możliwości przesunięcia na kolejny miesiąc.> 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:29: dot. pytania [juuuuu]  kontrole biznesowe - tak, wymóg ten 
dotyczy każdego podatnika. Dokładnie rzecz biorąc każdy podatnik ma zapewnić "autentyczność 
pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury". A zatem opis zasad wystawiania faktury.> 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:29: Nie mamy więcej pytań oczekujących, a pozostało nam zaledwie 30 
minut do końca czatu. 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:29: Zachęcam do rozmowy. 
 
[juuuuu] 11:30: a co z odliczaniem VAT od dostaw krajowych, czy nastąpią jakieś istotne zmiany od 
stycznia 2013? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:31: tak i nie, zasady odliczenia pozostają bez zmian. Ale jeśli 
fakturę wystawi mały podatnik, który wybrał metodę kasową, taki VAT nie będzie podlegał odliczeniu. 
VAT z faktur wystawionych przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową będziemy odliczali 
dopiero z chwilą zapłaty. c.d. 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:32: jeśli natomiast będzie to faktura wystawiona przez 
podatnika "nie małego", to odliczenia będziemy w roku 2013 dokonywać na dotychczasowych zasadach. 
Ale jeśli faktura nie zostanie zapłacona w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, konieczne 
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będzie skorygowanie VAT - tzw. ulga na złe długi. Wg nowych przepisów dłużnik będzie zobowiązany do 
korekty VAT.> 
 
[arabella] 11:34: Czy te kontrole biznesowe dotyczą również firm prowadzących działalność 
jednoosobową, lub sytuacji w której nie ma działu wystawiania faktur ani księgowości a faktury 
wystawia właściciel firmy? 
 
[Główny]: Moderator- Anna Izbińska wyszedł o godz. 11:34 
 
[Gustaw] 11:35: Może pytanie nie całkiem związane z tematem ale proszę mi powiedzieć czy autorzy 
nowelizacji ustawy o VAT robili tzw. konsultacje społeczne, zwrócono się do branży, księgowych, 
doradców, itp. o ich opinię? Czy dalej jest to przepraszam za słowo, olewanie społeczeństwa i tworzenie 
ustaw bez jakiegokolwiek porozumienia, konsultacji? 
 
[Główny]: Moderator- Anna Izbińska wszedł o godz. 11:36 
 
[juuuuu] 11:36: czy brak not korygujących rodzi obowiązek stworzenia dokumentów w celu 
skorygowania danych? w jaki sposób będziemy teraz poprawiać błędne dane? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:37: Tak. wymóg ten dotyczy wszystkich. Ale formalnie nie mają 
to być zawsze kontrole, a "zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności 
faktur". A zatem u takich podmiotów ja bym po prostu stworzyła dokument, w którym napisałabym, za 
pomocą jakiego programu wystawia się faktury, że ten program zapewnia zgodność z rozporządzeniem, 
że faktury są wystawiane w terminie itd.> 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:38: dot. [Gustaw] konsultacje: tak, konsultacje były, ale mam 
takie wrażenie, że autorzy sprowadzili je do zasięgnięcia opinii i chyba nie do końca się z nimi zapoznali, 
ale może się mylę.> 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:39: Pytanie oczekujące od [juuuuu] 11:36: czy brak not korygujących 
rodzi obowiązek stworzenia dokumentów w celu skorygowania danych? w jaki sposób będziemy teraz 
poprawiać błędne dane? 
 
[arabella] 11:40: Dziękuje za odpowiedź 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:40: pytanie [juuuuu] noty korygujące: wg wstępnej wersji 
projektu rozporządzenia, noty korygujące miały zniknąć, ale ostatecznie pozostają. Dokładnie rzecz 
biorąc rozporządzenie mówi, że "nabywca (...) może wystawić fakturę zwaną notą korygującą". 
Formalnie zatem wszystko pozostaje bez zmian. Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury.> 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:41: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Gustaw] 11:41: To było oczywiście retoryczne pytanie:), jakiś czas temu badałem temat tzw. konsultacji 
społecznych i mam wrażenie, że to zawsze w ten sposób się odbywa, robimy ustawę niby się pytamy ale 
i tak robimy swoje. Z wykształcenia jestem politologiem i trochę inaczej na to patrzę, żałosne i smutne. 
 
[juuuuu] 11:41: czyli żadna "rewolucja fakturowa" nie istnieje... 
 
[juuuuu] 11:44: nie będzie można na FV wpisywać nazwy skróconej, czy to jest ułatwienie? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:45: zmiany dt. fakturowania oczywiście są, w zakresie wyżej 
wskazanym, są też zmiany dt. faktur korygujących - głównie faktur korekt in plus. Inaczej będzie w roku 
2014, wystąpią nowe terminy i nowe zasady. Ale to w związku z tym, że ostatecznie wejście w życie 
"dużych zmian", przede wszystkim związanych z nowym obowiązkiem podatkowym przesunięto na 2014 
r.> 
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[juuuuu] 11:46: tak rozumiem, proszę jeszcze napisać czy nastąpi jakaś zmiana dotycząca 
wewnątrzwspólnotowych usług? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:46: brak możliwości wpisania nazwy skróconej oczywiście nie 
jest ułatwieniem. Ale niestety nie wszystkie zmiany należy odczytywać jako ułatwienie. Wiele nowych 
zmian (np. nowe regulacje dot. korekt VAT w związku z niezapłaconymi fakturami) z tego punktu 
widzenia raczej należy potraktować jako utrudnienie.> 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:47: Pytanie oczekujące od [juuuuu] 11:46: tak rozumiem, proszę jeszcze 
napisać czy nastąpi jakaś zmiana dotycząca wewnątrzwspólnotowych usług? 
 
[juuuuu] 11:48: nikt nie obiecywał, że będzie łatwo :( jeszcze jedno czy od 2013 nie trzeba wpisywać na 
fv dot. zakupu paliwa nr rejestracyjnych samochodów ? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:48: tak co do usług UE nastąpi zmiana dotycząca terminów 
wystawiania faktur. Takie faktury będzie można wystawiać nie później, niż 15. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Nie będzie zatem obowiązywał obowiązek 
wystawienia takiej faktury w terminie 7 dni.>. 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:49: [juuuuu] nr rejestracyjny samochodu na fakturze dot. 
zakupu paliwa - tak, zgadza się, o tym już pisałam powyżej.> 
 
[juuuuu] 11:50: czy zmieni się kurs przeliczeniowy walut? 
 
[arabella] 11:51: Proszę jeszcze napisać o zmianach dotyczących korekt 
 
[juuuuu] 11:51: proszę jeszcze wspomnieć o zmianach dot. stawek VAT. 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:52: generalnie nie. Możliwe będzie jednak stosowanie kursu 
Europejskiego Banku Centralnego zamiast NBP - kurs co do zasady na ostatni dzień roboczy 
poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, a gdy fakturę wystawiono wcześniej, na dzień 
poprzedzający dzień wystawienia faktury.> 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:52: Faktura korygująca wystawiana w przypadku podwyższenia 
ceny powinna zawierać: 
1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 
2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: 
a) określone w § 5 ust. 1 pkt. 1–6, 
b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny; 
3) kwotę podwyższenia podatku należnego. c.d. 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:53: Faktura korygująca wystawiana w przypadku stwierdzenia 
pomyłek, o których mowa w ust. 1, powinna zawierać 
dane określone w ust. 2 pkt 1 i dane określone w § 5 ust. 1 pkt 1–6 zawarte w fakturze, której dotyczy 
faktura korygująca, a także: 
1) prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej, lub 
2) różnicę między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej i w wysokości 
prawidłowej. 
Przy korektach in minus generalnie bez zmian.> 
 
[Główny]: Bałan wyszedł o godz. 11:53 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:54: Pytanie oczekujące od [juuuuu] 11:51: proszę jeszcze wspomnieć o 
zmianach dot. stawek vat. 



 

strona 11 z 12 

 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:54: W zakresie stawek VAT należy zwrócić uwagę głównie na 
napoje z kawą - tu zawsze stawka VAT 23%. Proszę przejrzeć zmiany w rozporządzeniu "w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT".> 
 
[juuuuu] 11:55: chyba jeszcze wyroby artystyczne na 23%?? 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:56: Tak 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:56: Mamy czas na ostatnie pytanie ;-) 
 
[Główny]: jola wszedł o godz. 11:56 
 
[arabella] 11:56: Wesołych Świąt:) 
 
[Główny]: Jola wyszedł o godz. 11:56 
 
[Ekspert - Sabina Moczko-Wdowczyk] 11:56: Wzajemnie 
 
[juuuuu] 11:56: Dziękuję za miły czat, wszystkiego dobrego i wesołych Świąt 
 
[Główny]: Henryk wyszedł o godz. 11:57 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:57: Czas naszego spotkania dobiegł końca. 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:57: Szanowni Państwo w imieniu swoim i Pani Ekspert dziękuję za udział 
w dzisiejszej rozmowie.  
 
!!! ŻYCZYMY PAŃSTWU WESOŁYCH ŚWIĄT I POMYŚLNEGO NOWEGO ROKU !!! 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:58: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network 
poprzez adres: eic@darr.pl. Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie www.darr.pl 
 w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – 
czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Gustaw] 11:58: Nawzajem, wszystkiego dobrego. 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:58: Szczególnie zapraszam na tę stronę osoby, które przyłączyły się do 
nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:58: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeń 2011-grudzień 2012 roku zorganizowaliśmy 24 czaty. 
Dzisiejszy był DWUDZIESTYM CZWARTYM z serii. 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:59: Informacje o kolejnych czatach, jak również o tych, które były 
organizowane w latach 2008-2012 można znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / 
Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:59: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:59: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla biznesu - 
Enterprise Europe Network 

mailto:eic@darr.pl
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
http://www.darr.pl/
http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe
http://www.darr.pl/
http://www.pi.gov.pl/
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[Moderator- Anna Izbińska] 11:59: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez Unię 
Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
(http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator- Anna Izbińska] 11:59: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – Dolnośląska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 

http://www.cip.gov.pl/
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