
 
 

 
 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 

Budynek Delta IVp. 

ul. Towarowa 35 

61-896 Poznań 

T +48 61 643 45 50 

F +48 61 643 45 51 

office@wtssaja.pl 

www.wtssaja.pl 

Prezes Zarządu: 

Magdalena Saja 

NIP: 778-141-77-66 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  

KRS 0000206176 

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN 

 

 

 

 

   

 

MOŻLIWOŚĆ POTWIERDZENIA PRAWIDŁOWOŚCI E-FAKTUR 

 

Zwracamy Państwa uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z dnia 26 marca 

2015 roku (sygn. akt I FSK 447/14), w którym NSA uznał, że Minister Finansów (MF) ma obowiązek 

potwierdzenia w drodze interpretacji indywidualnej zgodności systemu przechowywania i przesyłania 

faktur w formie elektronicznej (e-faktur) z przepisami ustawy o VAT.  

 

Dotychczas praktyką MF było odmawianie udzielenia odpowiedzi na pytanie podatnika czy stosowane 

przez niego systemy dot. e-faktur są zgodne z przepisami ustawy o VAT. MF twierdził bowiem, że 

ocena prawidłowości systemów e-fakturowania m.in. w zakresie autentyczności pochodzenia, 

integralności treści oraz czytelności faktur, jest możliwa dopiero w drodze kontroli podatkowej.  

 

NSA uznał za niedopuszczalną dotychczasową praktykę Ministra Finansów polegającą na 

odmowie wydania interpretacji indywidualnych dot. systemów do e-faktur. Zdaniem NSA takie 

postępowanie jest sprzeczne z funkcją gwarancyjną i informacyjną jaką spełniać ma interpretacja 

indywidualna.   

 

Omawiany wyrok NSA otwiera zatem podatnikom drogę do uzyskania od MF potwierdzenia 

prawidłowości rozwiązań stosowanych przez nich w zakresie e-faktur. 

 

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. 
 
 


