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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur  

(Dz. U. poz. 1485) zwane dalej „rozporządzeniem”, stanowi wykonanie upoważnienia 

zawartego w art. 106o–106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”. 

Zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją (§ 3 pkt 4 rozporządzenia), za fakturę uznajemy 

dokument na przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, 

wystawiany w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia 

usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, 

statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, 

samolotami i śmigłowcami. Zatem za fakturę uznaje się dokument potwierdzający przejazd 

autostradą płatną lub bilet jednorazowy dokumentujący przejazd na odległość nie mniejszą niż 

50 km. 

Z uwagi na liczne postulaty środowiska polskich przewoźników kolejowych i autobusowych 

dotyczące zmiany tej regulacji w kierunku uznania za fakturę biletów jednorazowych, które 

dokumentują przejazd autostradą płatną lub usługę przewozu osób określonymi środkami 

transportu bez względu na długość odcinka przejazdu, proponujemy zniesienie tego limitu.  

W § 1 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur 

wprowadzono zmiany do § 3 pkt 4 rozporządzenia, dotyczące zniesienia limitu kilometrów. 

Faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, może 

być wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do 

świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem 

samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej 

i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. 

Zmiana ta ma charakter upraszczający i zmniejszający obowiązki podatnika, podmiot 

świadczący usługi przewozu osób uniknie konieczności wystawiania faktur na żądanie dla 

przejazdów poniżej 50 km. Jednocześnie zmiana ta pozwoli nabywcy skorzystać 

z prawa odliczenia podatku VAT na podstawie faktur (biletów) z tytułu nabycia wspomnianych 

usług bez względu na liczbę przejechanych kilometrów, oczywiście przy założeniu wykazania 

związku zakupu z działalnością gospodarczą (opodatkowaną) – podróż służbowa. 

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Zmiany wprowadzane w rozporządzeniu są korzystne dla społeczeństwa i nie naruszają zasady 

demokratycznego państwa prawnego. 
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Wprowadzane rozwiązanie przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej przez przedsiębiorców.  

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 

 


