POUCZENIE DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA FAKTUR
Komornik Sądowy występuje od dnia 01.10.2015r. jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT)
wykonując czynności egzekucyjne oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów
1.

Na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. Dz. U. 2011 r., nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) – dalej zwanej „ustawą o VAT”,
komornik wykonując jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) czynności w egzekucji
sądowej zobowiązany jest:
a.

wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż (w tym świadczenie usług), a także dostawę
towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 ustawy o VAT, dokonywane
przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku
o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

b.

w przypadku gdy nabywcą usługi jest osoba inna niż wskazane w ppkt a) powyżej (w tym
m.in. osoba fizyczna niebędąca podatnikiem podatku od towarów i usług - VAT) –
wystawić fakturę, jedynie w przypadku, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w
terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano
usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

2.

3.

W celu wystawienia faktury wskazać należy dane dotyczące nabywcy usług, a w szczególności:


imię i nazwisko lub nazwę podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy;



numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP).

Ustawa o VAT umożliwia wystawianie i przesyłanie dokumentów (faktury, duplikaty faktur,
korekty faktur) w formie elektronicznej. Warunkiem stosowania faktur elektronicznych jest
wyrażenie wyraźnej akceptacji przez nabywcę usług - art. 106n ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku
chęci otrzymania faktur (duplikatów faktur, korekt faktur) w formie elektronicznej, proszę o
wyrażenie zgody na przesłanie faktur w formie elektronicznej. Wzór oświadczenia (zgody na
przesłanie

faktur

w

formie

elektronicznej)

www.gnieznokomornik.pl w zakładce „Wnioski”.

dostępny jest

na

stronie

internetowej

