FAKTURY OTRZYMANE W FORMIE PAPIEROWEJ MOGĄ BYĆ PRZECHOWYWANE W FORMIE
SKANÓW

Obowiązujące przepisy ustawy o VAT dopuszczają możliwość przechowywania faktur (wystawianych
kontrahentom i otrzymywanych od nich w formie papierowej) w dowolny sposób, np. w formie zapisu
elektronicznego na elektronicznych nośnikach danych. Powyższe potwierdzają kolejne wydawane
interpretacje indywidualne m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 marca 2015 r.
IBPP3/4512-27/15/MN i z 27 lutego 2015 r. IBPP3/443-1389/14/EJ. Zastosowanie tego rozwiązania
jest możliwe przy zachowaniu odpowiednich warunków formalnych i technicznych.
Przepisy ustawy o rachunkowości również pozwalają, przy spełnieniu odpowiednich warunków,
przenieść treść dowodów księgowych na informatyczne nośniki danych po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za dany rok podatkowy (za wyjątkiem dokumentów dotyczących
przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości, powierzenia odpowiedzialności za składniki
aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki).
Przechowywanie faktur w formie elektronicznej daje możliwość oszczędności. Jednakże taka forma
przechowywania wymaga odpowiedniej procedury uwzględniającej kwestie merytoryczne, formalne i
techniczne wynikające z przepisów podatkowych, jak również z przepisów w zakresie rachunkowości.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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