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(Akty ustawodawcze) 

DYREKTYWY 

DYREKTYWA RADY 2010/45/UE 

z dnia 13 lipca 2010 r. 

zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 113, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego, 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, w dyrektywie Rady 2006/112/WE 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej ( 1 ) określono 
warunki i przepisy dotyczące faktur w zakresie podatku 
od wartości dodanej (zwanego dalej „VAT”). Zgodnie 
z art. 237 tej dyrektywy Komisja przedłożyła sprawoz
danie przedstawiające w świetle osiągnięć technicznych 
niektóre trudności dotyczące fakturowania elektronicz
nego i określające ponadto pewne inne dziedziny, 
w których przepisy dotyczące VAT powinny zostać 
uproszczone, aby poprawić funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. 

(2) Aby umożliwić państwom członkowskim kontrolę 
towarów przemieszczanych czasowo z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego, prowadzona ewidencja 
powinna być wystarczająco szczegółowa; należy zatem 
sprecyzować, że w ewidencji tej muszą znaleźć się szcze
gółowe informacje dotyczące wyceny towarów prze
mieszczanych czasowo między państwami członkow
skimi. Ponadto przewóz towarów do innego państwa 
członkowskiego w celu wyceny nie powinien być trakto
wany jako dostawa towarów do celów VAT. 

(3) Przepisy dotyczące wymagalności VAT w odniesieniu do 
wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i transakcji 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy dopre
cyzować, aby zapewnić jednolitość danych zawartych 
w informacjach podsumowujących i terminowość 
wymiany danych za pomocą tych informacji podsumo
wujących. Ponadto w przypadku ciągłych dostaw 
towarów z jednego państwa członkowskiego do 
drugiego, które obejmują okres dłuższy niż jeden miesiąc 
kalendarzowy, dostawy te należy uznawać za dokonane 
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 

(4) Aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom, które 
mają trudności z płaceniem VAT właściwemu organowi 
przed otrzymaniem zapłaty od nabywców lub usługo
biorców, państwa członkowskie powinny mieć możli
wość wprowadzenia systemu rozliczania VAT przy 
użyciu metody kasowej, która pozwala dostawcy lub 
usługodawcy na wpłacenie VAT właściwemu organowi 
po otrzymaniu zapłaty za dostawę towaru lub usługę 
oraz która ustanawia jego prawo do odliczenia 
w momencie zapłaty za dostawę towaru lub usługę. 
Powinno to umożliwić państwom członkowskim wpro
wadzenie fakultatywnej metody kasowej, która nie ma 
negatywnego wpływu na przepływ pieniężny związany 
z ich wpływami z VAT. 

(5) Aby zapewnić przedsiębiorcom pewność prawa 
w odniesieniu do ich zobowiązań dotyczących fakturo
wania, należy wyraźnie określić państwo członkowskie, 
którego przepisy dotyczące fakturowania mają zastoso
wanie. 

(6) Z myślą o poprawie funkcjonowania rynku wewnętrz
nego należy narzucić zharmonizowany termin wysta
wienia faktury w odniesieniu do niektórych transakcji 
transgranicznych. 

(7) Aby umożliwić lepszą kontrolę podatkową, zapewnić 
bardziej jednolite traktowanie transakcji transgranicznych 
i krajowych oraz wspierać upowszechnianie fakturowania 
elektronicznego, należy zmienić niektóre wymogi doty
czące danych, które powinny być podane na fakturze.

PL 22.7.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 189/1 

( 1 ) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.



(8) Ponieważ fakturowanie elektroniczne może pomóc 
przedsiębiorcom obniżyć koszty i zwiększyć konkuren
cyjność, należy zmienić aktualne wymogi VAT dotyczące 
fakturowania elektronicznego po to, by zlikwidować 
istniejące obciążenia i przeszkody. Faktury papierowe 
i elektroniczne powinny być traktowane równo, 
a obciążenie administracyjne związane z fakturowaniem 
papierowym nie powinno się zwiększyć. 

(9) Równe traktowanie powinno mieć również zastosowanie 
do kompetencji organów podatkowych. Ich uprawnienia 
kontrolne oraz prawa i obowiązki podatników powinny 
mieć zastosowanie w równym stopniu, niezależnie od 
tego, czy podatnik wybierze wystawianie faktur papiero
wych czy faktur elektronicznych. 

(10) Faktury muszą odzwierciedlać faktyczne transakcje, 
dlatego należy zapewnić ich autentyczność, integralność 
i czytelność. Kontrole biznesowe można wykorzystywać 
do ustalenia wiarygodnych ścieżek audytu między faktu
rami a transakcjami, zapewniając tym samym, że każda 
faktura (czy to w formie papierowej, czy też elektro
nicznej) spełnia te wymogi. 

(11) Autentyczność i integralność faktur elektronicznych 
można również zapewnić za pomocą wykorzystania 
niektórych istniejących technologii, takich jak elektro
niczna wymiana danych (EDI) i zaawansowane podpisy 
elektroniczne. Ponieważ jednak istnieją również inne 
technologie, nie należy wymagać od podatników stoso
wania żadnej szczególnej technologii fakturowania elek
tronicznego. 

(12) Należy sprecyzować, że w przypadku gdy podatnik prze
chowuje wystawione przez siebie lub otrzymane faktury 
w trybie on-line, państwo członkowskie, w którym 
należny jest podatek, powinno mieć, podobnie jak 
państwo członkowskie, w którym dany podatnik ma 
siedzibę, prawo dostępu do tych faktur do celów kon- 
trolnych. 

(13) Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie uprosz
czenie, modernizacja i harmonizacja przepisów dotyczą
cych faktur VAT, nie mogą zostać osiągnięte 
w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, 
a możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocni
czości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym samym artykule 
niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tych celów. 

(14) Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego 
w sprawie lepszego stanowienia prawa ( 1 ) zachęca się 
państwa członkowskie do sporządzania dla ich własnych 
celów i w interesie Unii, własnych tabel, które 
w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlają kore
lacje pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami trans
pozycji, oraz do podawania ich do wiadomości 
publicznej. 

(15) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 
2006/112/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany do dyrektywy 2006/112/WE 

W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 17 ust. 2 lit. f) otrzymuje brzmienie: 

„f) świadczenia usługi wykonanej na rzecz podatnika 
i obejmującej wycenę danych towarów lub dotyczące 
ich prace, fizycznie wykonane na terytorium państwa 
członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu 
towarów, pod warunkiem że towary te, po dokonaniu 
ich wyceny lub wykonaniu dotyczących ich prac, 
zostaną odesłane z powrotem do tego podatnika 
w państwie członkowskim, z którego zostały pierwotnie 
wysłane lub przetransportowane;”; 

2) art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dostawy towarów wykonywane w sposób ciągły 
przez okres dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy, 
które są wysyłane lub transportowane do państwa człon
kowskiego innego niż państwo członkowskie rozpoczęcia 
wysyłki lub transportu tych towarów i które dostarczane są 
ze zwolnieniem z VAT lub które przemieszczane są ze 
zwolnieniem z VAT do innego państwa członkowskiego 
przez podatnika do celów działalności jego przedsiębior
stwa, zgodnie z warunkami określonymi w art. 138, 
uważa się za dokonane po upływie każdego miesiąca kalen
darzowego do czasu zakończenia dostawy towarów. 

Świadczenie usług, w odniesieniu do których usługobiorca 
zobowiązany jest do zapłaty VAT zgodnie z art. 196, 
a które są wykonywane w sposób ciągły przez okres 
dłuższy niż jeden rok i nie są związane z wpłatą zaliczki 
lub płatnościami w tym okresie, uważa się za dokonane 
z upływem każdego roku kalendarzowego do czasu zakoń
czenia świadczenia usług. 

Państwa członkowskie mogą postanowić, że w niektórych 
przypadkach, innych niż określone w akapicie pierwszym 
i drugim, dostawy towarów lub świadczenie usług dokony
wane w sposób ciągły przez pewien okres, uważa się za 
dokonane z upływem okresów nie dłuższych niż jeden 
rok.”;
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3) art. 66 akapit pierwszy lit. c) i art. 66 akapit drugi otrzy
mują brzmienie: 

„c) jeżeli faktura nie została wystawiona lub została wysta
wiona z opóźnieniem, w określonym terminie nie 
później niż z upływem terminu wystawienia faktury 
ustalonego przez państwa członkowskie na mocy art. 
222 akapit drugi lub, jeżeli państwo członkowskie nie 
ustaliło takiego terminu – w określonym terminie od 
daty zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie 
obowiązku podatkowego. 

Odstępstwo przewidziane w akapicie pierwszym nie ma 
jednak zastosowania do świadczenia usług, 
w odniesieniu do których usługobiorca jest zobowią
zany do zapłaty VAT zgodnie z art. 196 i do dostaw 
lub przemieszczeń towarów, o których mowa w 
art. 67.”; 

4) art. 67 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 67 

W przypadku gdy, na warunkach przewidzianych w art. 
138, towary wysyłane lub transportowane do państwa 
członkowskiego innego niż państwo członkowskie rozpo
częcia wysyłki lub transportu towarów, dostarczane są ze 
zwolnieniem z VAT, lub gdy towary są przemieszczane ze 
zwolnieniem z VAT do innego państwa członkowskiego 
przez podatnika do celów działalności jego przedsiębior
stwa, VAT staje się wymagalny z chwilą wystawienia 
faktury lub, jeżeli przed tym dniem nie wystawiono 
faktury, z upływem terminu, o którym mowa w art. 222 
akapit pierwszy. 

Art. 64 ust. 1, art. 64 ust. 2 akapit trzeci i art. 65 nie mają 
zastosowania do dostaw i przemieszczeń towarów, 
o których mowa w akapicie pierwszym.”; 

5) art. 69 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 69 

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 
VAT staje się wymagalny z chwilą wystawienia faktury, 
lub, jeżeli przed tym dniem nie wystawiono faktury, 
z upływem terminu, o którym mowa w art. 222 akapit 
pierwszy.”; 

6) art. 91 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Państwa członkowskie zezwalają na to, by zamiast tego 
zastosować ostatni kurs wymiany opublikowany przez 
Europejski Bank Centralny w momencie, w którym podatek 
staje się wymagalny. W przypadku walut innych niż euro 
przelicza się je z zastosowaniem kursu wymiany każdej 
z nich względem euro. Państwa członkowskie mogą 
wymagać, by podatnik powiadomił je o korzystaniu z tej 
możliwości. 

W odniesieniu do niektórych transakcji, o których mowa 
w akapicie pierwszym, lub niektórych kategorii podatników 
państwa członkowskie mogą jednak stosować kurs 

wymiany ustalony zgodnie z przepisami prawa wspólnoto
wego obowiązującymi w zakresie obliczania wartości 
celnej.”; 

7) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 167a 

Państwa członkowskie mogą postanowić w ramach fakul
tatywnego systemu, że prawo do odliczenia przysługujące 
podatnikowi, którego VAT staje się wymagalny wyłącznie 
zgodnie z art. 66 lit. b), zostaje odroczone do czasu zapła
cenia VAT od dostarczonych mu towarów lub wykonanych 
na jego rzecz usług swemu dostawcy lub usługodawcy. 

Państwa członkowskie stosujące system fakultatywny, 
o którym mowa w akapicie pierwszym, ustalają dla podat
ników korzystających z tego systemu na ich terytorium 
próg na podstawie rocznego obrotu podatnika, obliczony 
zgodnie z art. 288. Próg ten nie może przekroczyć 
500 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie 
krajowej. Państwa członkowskie mogą podnieść ten próg 
do 2 000 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie 
krajowej po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. VAT. Wymóg 
zasięgnięcia opinii Komitetu ds. VAT nie dotyczy jednak 
państw członkowskich, które w dniu 31 grudnia 2012 r. 
stosowały próg przekraczający 500 000 EUR lub równo
wartość tej kwoty w walucie krajowej. 

Państwa członkowskie przekazują Komitetowi ds. VAT 
informacje na temat krajowych środków ustawodawczych 
przyjętych na mocy akapitu pierwszego.”; 

8) w art. 178 wprowadza się następujące zmiany: 

a) lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) w celu dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 
168 lit. a), w odniesieniu do dostaw towarów 
lub świadczenia usług, musi posiadać fakturę sporzą
dzoną zgodnie z tytułem XI rozdział 3 sekcje 3–6;”; 

b) lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) w celu dokonania odliczenia, o którym mowa 
w art. 168 lit. c), w odniesieniu do wewnątrzwspól
notowego nabycia towarów, musi uwzględnić 
w deklaracji VAT przewidzianej w art. 250 
wszystkie dane niezbędne do obliczenia VAT należ
nego z tytułu dokonanych przez niego wewnątrz
wspólnotowych nabyć towarów oraz posiadać 
fakturę sporządzoną zgodnie z tytułem XI rozdział 
3 sekcje 3–5;”; 

9) art. 181 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 181 

Państwa członkowskie mogą zezwolić podatnikowi, który 
nie posiada faktury sporządzonej zgodnie z tytułem XI 
rozdział 3 sekcje 3–5, na dokonanie odliczenia, o którym 
mowa w art. 168 lit. c), w odniesieniu do dokonanych 
przez niego wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.”;
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10) art. 197 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) faktura wystawiona przez podatnika niemającego 
siedziby w państwie członkowskim odbiorcy towarów 
została sporządzona zgodnie z rozdziałem 3 sekcje 
3–5.”; 

11) art. 217 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 217 

Do celów niniejszej dyrektywy »faktura elektroniczna« 
oznacza fakturę zawierającą informacje wymagane 
w niniejszej dyrektywie, wystawioną i otrzymaną 
w dowolnym formacie elektronicznym.”; 

12) w tytule XI rozdział 3 sekcja 3 dodaje się artykuł 
w brzmieniu: 

„Artykuł 219a 

Bez uszczerbku dla art. 244–248 zastosowanie ma, co 
następuje: 

1) Fakturowanie podlega przepisom mającym zastoso
wanie w państwie członkowskim uznawanym za 
państwo dostawy towarów lub wykonania usług 
zgodnie z przepisami tytułu V. 

2) W drodze odstępstwa od pkt 1 fakturowanie podlega 
przepisom mającym zastosowanie w państwie człon
kowskim, w którym dostawca lub usługodawca ma 
siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej, z którego wyko
nywana jest dostawa towaru lub świadczona usługa, 
albo, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, 
w państwie członkowskim, w którym dostawca lub 
usługodawca ma stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe 
miejsce pobytu, w przypadku gdy: 

a) dostawca lub usługodawca nie ma siedziby 
w państwie członkowskim uznawanym za państwo 
dostawy towarów lub wykonania usług, zgodnie 
z przepisami tytułu V, lub gdy jego przedsiębiorstwo 
w tym państwie członkowskim nie uczestniczy w tej 
transakcji dostawy towarów lub świadczenia usług 
w rozumieniu art. 192a, a osobą zobowiązaną do 
zapłaty VAT jest osoba, której dostarczane są towary 
lub na rzecz której świadczone są usługi. 

Jednak w przypadku gdy fakturę wystawia nabywca 
lub usługobiorca (samofakturowanie), stosuje się 
pkt 1; 

b) uznaje się, że dostawa towarów lub świadczenie 
usług nie odbywają się wewnątrz Wspólnoty, 
zgodnie z przepisami tytułu V.”; 

13) art. 220 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 220 

1. Każdy podatnik upewnia się, że faktura została wysta
wiona przez niego, nabywcę lub usługobiorcę, lub w jego 

imieniu i na jego rzecz, przez osobę trzecią, 
w następujących przypadkach: 

1) dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych 
przez niego na rzecz innego podatnika lub na rzecz 
osoby prawnej niebędącej podatnikiem; 

2) dostaw towarów, o których mowa w art. 33; 

3) dostaw towarów dokonanych na warunkach przewi
dzianych w art. 138; 

4) wszelkich zaliczek wpłaconych na jego rzecz przed 
dokonaniem jednej z dostaw towarów, o których 
mowa w pkt 1 i 2; 

5) wszelkich zaliczek wpłaconych na jego rzecz przez 
innego podatnika lub przez osobę prawną niebędącą 
podatnikiem przed zakończeniem świadczenia usług. 

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 i bez uszczerbku dla 
art. 221 ust. 2 nie wymaga się wystawienia faktury 
w odniesieniu do świadczenia usług zwolnionych na 
mocy art. 135 ust. 1 lit. a)–g).”; 

14) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 220a 

1. Państwa członkowskie umożliwiają podatnikom 
wystawienie faktury uproszczonej w każdym 
z następujących przypadków: 

a) kiedy kwota faktury nie przekracza 100 EUR lub 
równowartości tej kwoty w walucie krajowej; 

b) kiedy wystawiona faktura jest dokumentem lub notą 
uważaną za fakturę na mocy art. 219. 

2. Państwa członkowskie nie zezwalają podatnikom na 
wystawienie faktury uproszczonej, w przypadku gdy wysta
wienie faktury wymagane jest na mocy art. 220 ust. 1 pkt 
2 i 3 lub gdy podlegającą opodatkowaniu dostawę 
towarów lub świadczenie usług wykonuje podatnik niema
jący siedziby w państwie członkowskim, w którym należny 
jest VAT, lub podatnik, którego przedsiębiorstwo w tym 
państwie członkowskim nie uczestniczy w tej transakcji 
dostawy towarów lub świadczenia usług w rozumieniu 
art. 192a, a osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest osoba, 
której dostarczane są towary lub na rzecz której świad
czone są usługi.”; 

15) art. 221, 222, 223, 224 i 225 otrzymują brzmienie: 

„Artykuł 221 

1. Państwa członkowskie mogą zobowiązać podatników 
do wystawienia faktury uwzględniającej dane wymagane na 
mocy art. 226 lub 226b za dostawy towarów lub świad
czenie usług inne niż dostawy lub świadczenie, o których 
mowa w art. 220 ust. 1.
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2. Państwa członkowskie mogą zobowiązać podatników 
mających siedzibę działalności gospodarczej na ich teryto
rium lub mających na ich terytorium stałe miejsce prowa
dzenia działalności gospodarczej, z którego wykonywane są 
dostawy towarów lub świadczenie usług, do wystawienia 
faktury zawierającej dane wymagane w art. 226 lub 226b 
w odniesieniu do świadczenia usług zwolnionych na mocy 
art. 135 ust. 1 lit. a)–g), które ci podatnicy wykonali na ich 
terytorium lub poza Wspólnotą. 

3. Państwa członkowskie mogą zwolnić podatników 
z obowiązku przewidzianego w art. 220 ust. 1 lub art. 
220a dotyczącego wystawienia faktury za dostawy 
towarów lub świadczenie usług, które wykonali oni na 
ich terytorium i które są zwolnione, z prawem 
do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie 
lub bez tego prawa, zgodnie z art. 110 i 111, art. 125 
ust. 1, art. 127, art. 128 ust. 1, art. 132, art. 135 ust. 1 lit. 
h)–l), art. 136, 371, 375, 376 i 377, art. 378 ust. 2, 
art. 379 ust. 2 i art. 380–390b. 

Artykuł 222 

W odniesieniu do dostaw towarów zrealizowanych na 
warunkach określonych w art. 138 lub świadczenia usług, 
za które VAT jest płatny przez usługobiorcę na mocy art. 
196, faktura wystawiana jest nie później niż piętnastego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
miało miejsce zdarzenie powodujące powstanie obowiązku 
podatkowego. 

W odniesieniu do innych dostaw towarów lub świadczenia 
usług państwa członkowskie mogą określać terminy, 
w których podatnicy muszą wystawić faktury. 

Artykuł 223 

Państwa członkowskie zezwalają podatnikom na wysta
wienie faktur zbiorczych zawierających dane obejmujące 
kilka odrębnych dostaw towarów lub transakcji świad
czenia usług, pod warunkiem że VAT od dostaw towarów 
lub transakcji świadczenia usług wymienionych na fakturze 
zbiorczej staje się wymagalny w ciągu tego samego 
miesiąca kalendarzowego. 

Bez uszczerbku dla art. 222 państwa członkowskie mogą 
zezwolić na to, by w fakturach zbiorczych uwzględniano 
dostawy towarów lub transakcje świadczenia usług, za 
które VAT stał się wymagalny w okresie dłuższym niż 
jeden miesiąc kalendarzowy. 

Artykuł 224 

Faktury mogą być wystawiane przez nabywcę lub usługo
biorcę w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia 
usług dokonywanych na ich rzecz przez podatnika, 
w przypadku gdy istnieje wcześniejsze porozumienie 
między tymi dwiema stronami i pod warunkiem, że istnieje 
określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur 
przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub 
świadczącego usługi. Państwo członkowskie może 
wymagać, aby takie faktury były wystawiane w imieniu 
i na rzecz podatnika. 

Artykuł 225 

Państwa członkowskie mogą zobowiązać podatników do 
spełnienia szczególnych warunków, w przypadku gdy 
osoba trzecia albo nabywca lub usługobiorca wystawiający 
fakturę ma siedzibę w państwie, w stosunkach z którym 
nie istnieje żaden instrument prawny dotyczący wzajemnej 
pomocy o zakresie podobnym do przewidzianego 
w dyrektywie 2010/24/UE (*) i rozporządzeniu (WE) 
nr 1798/2003 (**) 

___________ 
(*) Dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. 

w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu 
wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych 
obciążeń (Dz.U. L 84 z 31.3.2010, s. 1). 

(**) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 
7 października 2003 r. w sprawie współpracy admi
nistracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej 
(Dz.U. L 264 z 15.10.2003, s. 1).”; 

16) w art. 226 wprowadza się następujące zmiany: 

a) dodaje się punkt w brzmieniu: 

„(7a) w przypadku gdy VAT staje się wymagalny 
w momencie otrzymania zapłaty zgodnie z art. 
66 lit. b), a prawo do odliczenia powstaje 
w momencie, gdy podatek podlegający odliczeniu 
staje się wymagalny – wyrazy »metoda kasowa«;”; 

b) dodaje się punkt w brzmieniu: 

„(10a) w przypadku gdy zamiast dostawcy lub usługo
dawcy fakturę wystawia nabywca lub usługo
biorca – wyraz »samofakturowanie«;”; 

c) pkt (11) otrzymuje brzmienie: 

„(11) w przypadku zwolnienia – odesłanie do mającego 
zastosowanie przepisu niniejszej dyrektywy lub do 
odpowiedniego przepisu krajowego lub każde 
inne odesłanie wskazujące na to, że dostawa 
towarów lub świadczenie usług są korzysta ze 
zwolnienia;”; 

d) dodaje się punkt w brzmieniu: 

„(11a) w przypadku gdy nabywca lub usługobiorca są 
zobowiązani do zapłaty VAT – wyrazy 
»odwrotne obciążenie«;”; 

e) pkt (13) i (14) otrzymują brzmienie: 

„(13) w przypadku stosowania procedury marży dla 
biur podróży – wyrazy »procedura marży dla 
biur podróży«; 

(14) w przypadku stosowania jednej z procedur szcze
gólnych mających zastosowanie do towarów 
używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjo
nerskich i antyków – odpowiednio, wyrazy 
»procedura marży – towary używane«; »procedura 
marży – dzieła sztuki« lub »procedura marży – 
przedmioty kolekcjonerskie i antyki«;”;
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17) dodaje się artykuły w brzmieniu: 

„Artykuł 226a 

W przypadku gdy fakturę wystawia podatnik niemający 
siedziby w państwie członkowskim, w którym podatek 
jest należny, lub podatnik, którego przedsiębiorstwo 
w tym państwie członkowskim nie uczestniczy 
w transakcji dostawy towarów lub świadczenia usług 
w rozumieniu art. 192a, i realizujący dostawę towarów 
lub świadczenie usług na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, 
którzy są zobowiązani do zapłaty VAT, podatnik może 
pominąć dane, o których mowa w art. 226 pkt (8), (9) 
i (10), i zamiast tego – odnosząc się do ilości lub zakresu 
dostarczonych towarów lub wykonanych usług oraz do ich 
rodzaju – podać podstawę opodatkowania tych towarów 
lub usług. 

Artykuł 226b 

Jeżeli chodzi o faktury uproszczone wystawione zgodnie 
z art. 220a i art. 221 ust. 1 i 2, państwa członkowskie 
nakładają obowiązek umieszczenia na nich co najmniej 
następujących danych: 

a) daty wystawienia faktury; 

b) danych identyfikacyjnych podatnika dokonującego 
dostawy towarów lub świadczącego usługi; 

c) danych określających rodzaj dostarczonych towarów lub 
wykonanych usług; 

d) należnego VAT lub danych potrzebnych do jego obli
czenia; 

e) w przypadku gdy wystawiona faktura jest dokumentem 
lub notą uznaną za fakturę na mocy art. 219, wyraź
nego i jednoznacznego odniesienia do tej faktury pier
wotnej oraz konkretnych danych, które ulegają zmianie. 

Państwa członkowskie nie mogą wymagać umieszczania na 
fakturach innych danych niż dane, o których mowa w art. 
226, 227 i 230.”; 

18) skreśla się art. 228; 

19) art. 230 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 230 

Kwoty wykazywane na fakturze mogą być wyrażone 
w dowolnej walucie, pod warunkiem że kwota VAT należ
nego lub korygowanego wyrażona jest w walucie krajowej 
państwa członkowskiego, przy zastosowaniu mechanizmu 
przeliczeniowego przewidzianego w art. 91.”; 

20) skreśla się art. 231; 

21) w tytule XI rozdział 3 nagłówek sekcji 5 otrzymuje 
brzmienie: 

„F a k t u r y p a p i e r o w e i f a k t u r y e l e k t r o 
n i c z n e”; 

22) art. 232 i 233 otrzymują brzmienie: 

„Artykuł 232 

Stosowanie faktury elektronicznej podlega akceptacji 
odbiorcy. 

Artykuł 233 

1. Autentyczność pochodzenia, integralność treści 
i czytelność faktury, niezależnie od tego, czy wystawiono 
ją w formie papierowej czy elektronicznej, zapewnia się od 
momentu wystawienia faktury aż do końca okresu jej prze
chowywania. 

Każdy podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności 
pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. 
Można to zapewnić za pomocą dowolnych kontroli bizne
sowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między 
fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. 

»Autentyczność pochodzenia« oznacza pewność co do 
tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy 
faktury. 

»Integralność treści« oznacza, że w fakturze nie zmieniono 
danych wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy. 

2. Poza wykorzystaniem rodzajów kontroli biznesowej 
opisanych w ust. 1 poniżej przedstawiono przykłady tech
nologii zapewniających autentyczność pochodzenia 
i integralność treści faktury elektronicznej: 

a) zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 
2 pkt 2 dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie 
wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicz
nych (*), na podstawie certyfikatu kwalifikowanego 
i utworzony za pomocą bezpiecznego urządzenia służą
cego do składania podpisów, w rozumieniu art. 2 pkt 6 
i 10 dyrektywy 1999/93/WE; 

b) elektroniczna wymiana danych (EDI) zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 załącznika 1 do zalecenia Komisji 
1994/820/WE z dnia 19 października 1994 r. dotyczą
cego aspektów prawnych elektronicznej wymiany 
danych (**), w przypadku gdy porozumienie dotyczące 
takiej wymiany przewiduje stosowanie procedur 
gwarantujących autentyczność pochodzenia i inte- 
gralność danych. 

___________ 
(*) Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12. 

(**) Dz.U. L 338 z 28.12.1994, s. 98.”; 

23) skreśla się art. 234;
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24) art. 235, 236 i 237 otrzymują brzmienie: 

„Artykuł 235 

Państwa członkowskie mogą określić szczególne warunki 
dla faktur elektronicznych wystawianych w odniesieniu 
do towarów dostarczanych lub usług świadczonych na 
ich terytorium z państwa, w stosunkach z którym nie 
istnieje żaden instrument prawny dotyczący wzajemnej 
pomocy o zakresie podobnym do przewidzianego 
w dyrektywie 2010/24/UE i rozporządzeniu (WE) 
nr 1798/2003. 

Artykuł 236 

W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu 
odbiorcy partii zawierających kilka faktur elektronicznych 
dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać 
podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne 
wszystkie informacje. 

Artykuł 237 

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja przed
kłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ogólne spra
wozdanie oparte na niezależnej analizie ekonomicznej, 
oceniające oddziaływanie przepisów dotyczących fakturo
wania mających zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r., 
a zwłaszcza stopień, w jakim skutecznie doprowadziły one 
do zmniejszenia obciążeń administracyjnych ponoszonych 
przez przedsiębiorstwa; sprawozdaniu temu towarzyszy 
w razie konieczności odpowiedni wniosek w sprawie 
zmiany stosownych przepisów.”; 

25) w art. 238 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Po konsultacji z Komitetem ds. VAT i na warun
kach przez siebie określonych państwa członkowskie 
mogą postanowić, że faktury dotyczące dostaw 
towarów lub świadczenia usług zawierają wyłącznie 
dane wymagane w art. 226b w następujących przypad
kach: 

a) gdy kwota faktury jest wyższa niż 100 EUR, ale nie 
wyższa niż 400 EUR lub równowartość tych kwot 
w walucie krajowej; 

b) gdy praktyki handlowe lub administracyjne stoso
wane w danym sektorze działalności gospodarczej 
lub techniczne warunki wystawiania faktur szcze
gólnie utrudniają spełnienie wszystkich wymogów, 
o których mowa w art. 226 lub 230.”; 

b) skreśla się ust. 2; 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uproszczenia przewidziane w ust. 1 nie są stoso
wane w sytuacji, gdy istnieje wymóg wystawienia faktur 
na mocy art. 220 ust. 1 pkt 2 i 3 lub gdy podlegającą 
opodatkowaniu dostawę towarów lub świadczenie usług 
wykonuje podatnik niemający siedziby w państwie 
członkowskim, w którym należny jest VAT, lub 
podatnik, którego przedsiębiorstwo w tym państwie 
członkowskim nie uczestniczy w dostawie towarów 
lub świadczeniu usług w rozumieniu art. 192a, 

a osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest osoba, której 
dostarczane są towary lub na rzecz której świadczone są 
usługi.”; 

26) art. 243 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 243 

1. Każdy podatnik prowadzi ewidencję towarów wysła
nych lub transportowanych przez niego lub na jego rzecz 
do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza terytorium 
państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub trans
portu, ale na terytorium Wspólnoty, na potrzeby transakcji 
obejmujących wycenę tych towarów, dotyczące ich prace 
lub ich czasowe używanie, o których mowa w art. 17 ust. 
2 lit. f), g) i h). 

2. Każdy podatnik prowadzi ewidencję księgową 
w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić iden
tyfikację towarów wysłanych do niego z innego państwa 
członkowskiego przez lub na rzecz podatnika zidentyfiko
wanego do celów VAT w tym innym państwie członkow
skim, a służących świadczeniu usług polegających na 
wycenie tych towarów lub usługach na tych towarach.”; 

27) skreśla się art. 246; 

28) art. 247 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: 

„2. Aby zapewnić spełnienie wymogów, o których 
mowa w art. 233, państwo członkowskie, o którym 
mowa w ust. 1, może wymagać przechowywania faktur 
w oryginalnej postaci, w jakiej zostały przesłane lub 
udostępnione, zarówno w formie papierowej, jak 
i elektronicznej. W przypadku przechowywania faktur za 
pomocą środków elektronicznych, państwo członkowskie 
może także wymagać, by za pomocą środków elektronicz
nych przechowywane były również dane gwarantujące 
autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur, 
zgodnie z art. 233. 

3. Państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, 
może określić szczególne warunki zabraniające przechowy
wania faktur lub ograniczające ich przechowywanie 
w państwie, w stosunkach z którym nie istnieje żaden 
instrument prawny dotyczący wzajemnej pomocy 
o zakresie podobnym do przewidzianego w dyrektywie 
2010/24/UE i rozporządzeniu (WE) nr 1798/2003 lub 
dotyczący prawa dostępu, o którym mowa w art. 249, 
do danych za pomocą środków elektronicznych, do ich 
pobierania i wykorzystywania.”; 

29) w tytule XI rozdział 4 sekcja 3 dodaje się artykuł 
w brzmieniu: 

„Artykuł 248a 

Do celów kontrolnych i jeżeli chodzi o faktury dotyczące 
dostaw towarów lub świadczenia usług dokonanych na ich 
terytorium oraz faktur otrzymanych przez podatników 
mających siedzibę na ich terytorium, państwa członkowskie 
mogą – w odniesieniu do niektórych podatników lub 
w niektórych przypadkach – wymagać tłumaczenia faktur 
na swoje języki urzędowe. Państwa członkowskie nie mogą 
jednak nałożyć ogólnego obowiązku tłumaczenia faktur.”;
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30) art. 249 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 249 

Do celów kontrolnych, w przypadku gdy podatnik prze
chowuje – za pomocą środków elektronicznych gwarantu
jących dostęp w trybie on-line do stosownych danych – 
faktury, które wystawia lub otrzymuje, właściwym 
organom państwa członkowskiego, w którym podatnik 
ma siedzibę, oraz, jeżeli VAT jest należny w innym 
państwie członkowskim, właściwym organom tego 
państwa członkowskiego, przysługuje prawo dostępu do 
tych faktur, do ich pobierania i wykorzystywania.”; 

31) art. 272 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Państwa członkowskie nie mogą zwolnić podatników, 
o których mowa w akapicie pierwszym lit. b), 
z obowiązków dotyczących wystawiania faktur przewidzia
nych w rozdziale 3 sekcje 3–6 i w rozdziale 4 sekcja 3.”. 

Artykuł 2 

Transpozycja 

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, nie później 
niż do dnia 31 grudnia 2012 r., przepisy ustawowe, wyko
nawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów. 

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 
2013 r. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy 
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta
wowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 3 

Wejście w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Artykuł 4 

Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2010 r. 

W imieniu Rady 

D. REYNDERS 
Przewodniczący
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