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Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiadając na pismo z dnia 11 lipca 2018 r. 
(POPON/92/2018) informuje, że: 

Potwierdzanie zakupu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) 

fakturą wystawioną w sposób przewidziany w art. 106d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) ~dalej jako u.p.t.u., nie wyłącza możliwości nabycia prawa 

do obniżenia wpłat na PFRON - bez względu na to, czy obniżenie to miałoby zostać nabyte na zasadach 
obowiązujących do 30 września 2018 r., czy od 1 października 2018 r. 

Zastosowanie art. 106d u.p.t.u. nie powoduje zmiany statusu stron uprawniającej kooperacji, o której 
mowa w art. 22 ust. 1 u.r.o.n. Nie wyłącza to również możliwości przekazania nabywcy przez sprzedającego 
informacji określonej w art. 22 ust. la u.r.o.n., jeżeli nastąpi ono w dniu przekazania faktury odbiorcy przesyłki 

(bez względu na to, czy odbiorcą przesyłki z fakturą będzie nabywca czy sprzedający). Jest to dopuszczalne 

na tle wykładni językowej art. 22 ust. la u.r.o.n. uwzględniającej słownikową definicję pojęcia „wraz" użytego 
w tym przepisie. 

Jeżeli zatem strony kooperacji będą stosować art. 106d u.p.t.u. w sposób niezakłócający poprawnego 

obliczania i księgowania przychodów sprzedającego, to nie wpłynie to negatywnie na możliwość płynnego 

wystawiania ulg we wpłatach na PFRON zgodnie z art. 22 u.r.o.n., ani na możliwość stosowania obowiązującego 
od dnia 1 października 2018 r. mechanizmu rezygnacji z ulg przez nabywcę. 


