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Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w sprawie sporządzania faktur VAT przy użyciu edytora tekstów
lub innych programów komputerowych i przesyłania ich kontrahentom pocztą elektroniczną. W wyroku z dnia
20 maja 2010 r., wydanym w sprawie I FSK 1444/09, NSA stwierdził że dopuszczalne jest wystawienie
(przygotowanie) faktury VAT w formie elektronicznej i przesłanie jej nabywcy towaru lub usługi mailem, pod
warunkiem że odbiorca faktury wydrukuje ją i będzie przechowywał w formie papierowej.
Wyrok ten należy ocenid pozytywnie. Potwierdza on dotychczasową praktykę wielu przedsiębiorców, dążących
do minimalizacji czasu pracy poświęcanego na przygotowywanie korespondencji, jak i obniżających jej koszty.
Może mied szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorców wykonujących drobne usługi lub świadczących
je na masową skalę.
Na marginesie należy zaznaczyd, że wspomniany wyrok nie stanowi prawa, jednak pokazuje kierunek, w jakim
powinno ono byd interpretowane, zarówno przez przedsiębiorców, jak i organy skarbowe. Pewne problemy
może rodzid fakt, że z datą otrzymania faktury VAT przez nabywcę wiążą się określone skutki podatkowe.
Wydaje się, że praktycznym w tym przypadku będzie drukowanie wiadomości mailowej wraz z fakturą
stanowiącą jej załącznik. W przypadku większych przedsiębiorców ewentualne dowodzenie momentu
otrzymania faktury VAT nie powinno nastręczad większych trudności, m.in. ze względu na stałą archiwizację
danych na serwerach i tworzenie kopii zapasowych firmowych dysków twardych.
Wskazanym rozwiązaniem byłoby zamieszczanie w umowach z kontrahentami odpowiednich zapisów
przewidujących tryb przesyłania faktur VAT przez wystawcę drogą elektroniczną, odbioru faktur przez odbiorcę
oraz wywiązywania się przez tego ostatniego z obowiązku wydrukowania faktury. Zaznaczyd również należy,
że w celu uniemożliwienia ingerencji w treśd faktury, jej wystawca powinien korzystad z formatu pliku
wyłączającego jego edycję.
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Niniejszy dokument nie stanowi opinii prawnej. Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za zastosowanie się do informacji w nim zawartych. W przypadku konieczności zastosowania
przedstawionych rozwiązań zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

