Faktury można wysyłać
pocztą elektroniczną albo
faksem
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 maja 2010 r. stanął
na stanowisku, że faktura VAT wysłana pocztą elektroniczną albo
faksem jest tak samo ważna jak ta wysłana w formie papierowej, która
dotarła do adresata pocztą.
NSA wydał precedensowe orzeczenie, w którym wskazał, że żaden przepis
prawa podatkowego nie mówi o drukowanej kopii faktury. Sąd podkreślił,
że Minister Finansów nie zastrzegł formy papierowej jako jedynej możliwej
do przechowywania faktur. W związku z tym, zdaniem NSA nie ma
przeciwskazań do systemu mieszanego, który pozwala oryginały faktur
wysyłać do klienta w formie papierowej, a ich kopie przechowywać
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w formie elektronicznej. Co więcej, NSA dopuścił również możliwość
przesyłania kontrahentom faktur emailem w formacie PDF.
Wyrok NSA ma przełomowe znaczenie dla podatników. Dotychczas organy
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podatkowe przyjmowały bowiem, że tylko tradycyjna faktura, tj. w wersji
papierowej jest fakturą VAT, a dokument w formacie elektronicznym PDF
nie ma mocy prawnej. W rezultacie faktura przesłana kontrahentowi
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PDF i przesłać ją kontrahentowi pocztą elektroniczną. Możliwość
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przesyłania pocztą elektroniczną i przechowywania faktur na dyskach
twardych
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Pisemne uzasadnienie wyroku nie zostało jeszcze opublikowane.

Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Państwa pomocna. Informacje
te zostały sporządzone na podstawie doniesień prasowych, mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania
pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt.

