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WSTĘP
Jak wiadomo, faktura VAT jest podstawowym dokumentem księgowym i rozliczeniowym. Jedną z jej funkcji jest dokumentowanie transakcji
i umożliwienie poprawnego ich ujęcia w księgach i ewidencjach zarówno
wystawcy, jak i odbiorcy faktury. Jej otrzymanie pozwala także na odliczenie wykazanego w niej podatku przez nabywcę. Faktura powinna potwierdzać w zasadzie każdą sprzedaż. Wyjątkiem są transakcje ewidencjonowane
na kasie. W tej publikacji znajdą Państwo zarówno omówienie najważniejszych kwestii związanych z wystawianiem tych dokumentów, jak i wzory
faktur, ważne interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów oraz dużą porcję
odpowiedzi ekspertów na pytania podatników dotyczące tej problematyki.
Życzę ciekawej lektury
Rafał Kuciński
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