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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur  

(Dz. U. poz. 1485 oraz z 2021 r. poz. 1105), zwane dalej „rozporządzeniem”, stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 106o–106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o 

VAT”. 

W związku z wprowadzoną zmianą w art. 16 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200 oraz z 

2020 r. poz. 568) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 106o ustawy 

zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 106o ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 24 

miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 1 listopada 2021 r. i mogą być 

zmieniane na podstawie tych przepisów. 

Zmiana dotychczasowych przepisów ma charakter techniczny, dostosowujący do nowej 

sytuacji prawnej i związana jest z wprowadzoną w art. 16 zmianą ustawy z dnia 9 sierpnia 

2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

Rozdział 1 przepisy ogólne w § 1 określa przypadki, w których faktury mogą zawierać węższy 

zakres danych niż określony w art. 106e ustawy, inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy 

sposób przeliczania kwot w walutach obcych oraz określa późniejsze niż wymienione 

w art. 106i terminy wystawiania faktur. 

W § 2 wyjaśnione zostały pojęcia podatku i podatnika,  

Rozdział 2 określa przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż 

określony w art. 106e ustawy, oraz zakres tych danych, w § 3 wymieniono dane jakie powinna 

zawierać faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych.  

W rozdziale 3 § 4 i 5 wskazano inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy sposób przeliczania 

wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy 

opodatkowania.  

W rozdziale 4 § 6 opisano późniejsze niż określone w art. 106i ustawy terminy wystawiania 

faktur w przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są 

opłaty trasowe. 

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2021 r.  
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Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Proponowane regulacje są korzystne dla 

społeczeństwa i nie naruszają zasad demokratycznego państwa prawnego, tym samy możliwym 

jest do zastosowania przyspieszony tryb prac nad tym projektem. 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 

 


