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W nawiązaniu do odpowied~i z dnia 24 lipca br. (BON-I-52315.25.2018.LK) na nasze pytanie o stosowania tzw. 

samofakturownia w kontekście przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), w szczególności w zakresie art. 22 Polska Organizacja 

Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwraca się o doprecyzowanie kwestii stosowania art. 22 ust la. 

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 22 ust. 1 a sprzedający przekazuje wraz z fakturą, jednokrotnie w danym roku, 

infonnację o określonej treści. Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.) 

w art. I 06d ust. I wprowadza możliwość wystawiania faktur przez nabywających towary i usługi w imieniu 

i na rzecz podatnika faktury m.in. dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego nabywającego. 

Z przesłanej odpowiedzi wynika, co nigdy nie budziło wątpliwości, że stosowanie mechanizmu 

tzw. samofakturowania nie uniemożliwia stosowania przepisów art. 22 ustawy o rehabilitacji ... Nienmfoj odpowiedz 

nie rozstrzyga wątpliwości w zakresie stosowania przepisu art. 22 ust. la w zakresie wskazania w jaki sposób 

sprzedający ma wypełnić zobowiązanie '.Vynikające z tego przepisu. W podpisanej przez Pana Dyrektora odpowiedzi 

pada stwierdzenie, że możliwe jest przekazanie nabywcy przez sprzedającego infonnacji, o której mowa w art. 22 

ust. 1 a jeżeli nastąpi ono w dniu przekazania faktury odbiorcy przesyłki „(bez względu na to, czy odbiorcą przesyłki 

z fakturą będzie nabywca czy sprzedający)". W przypadku zastosowania mechanizmu tzw. samofakturowania 

de facto nie dochodzi do wystawienia ani tym bardziej przekazania/przesłania fahury przez sprzedawcę. Dodatkowo 

należy podkreślić, że ustawodawca zobowiązał sprzedającego do przekazania wraz z fakturą określonej infonnacji, 

co czyni niezrozumiałym odniesienie się do odebrania przesyłki z fakturą przez sprzedawcę jako zdarzeniu, które 

łączy się z obowiązkiem przekazania informacji, o której mowa w art. 22 ust. la ustawy o rehabilitacji„. - nadawcą 

przesyłki w takim przypadku byłby nabywca, który nie jest podmiotem zobowiązanym, w świetle ustawy 

o rehabilitacji ... , do przekazywania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów wraz z fakturą a gdyby uznawać 

to zdarzenia jako datę, w której powstaje zobowiązanie sprzedającego do przesłania nabywcy informacji byłoby 

to sprzeczne z literalnym brzmieniem przepisu art. 22 ust la ustawy o rehabilitacji .„, który wprost stwierdza 

o przekazywaniu informacji wraz z fahurą a nie niezależnie od niej. 

W związku z powyższym prosimy o wskazanie konkretnego sposobu postępowania sprzedającego w zakresie 

stosowania art. 22 ust. la ustawy o rehabilitacji ... w kontekście stosowania art. 106d ust. 1 iasta\\ry o V AT. 
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