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Specjalizuję się w doradztwie w zakresie podatku CIT, VAT oraz
międzynarodowego prawa podatkowego. Moje doświadczenie
obejmuje w szczególności doradztwo podatkowe na rzecz
międzynarodowych grup kapitałowych oraz średnich i dużych
przedsiębiorstw krajowych prowadzących działalność na rynku
nieruchomości komercyjnych. Posiadam doświadczenie
w doradztwie przy procesach restrukturyzacyjnych
i transakcyjnych w zakresie podatku CIT.

Z księgowymi pracuję na co dzień, zarówno wewnątrz własnej firmy,
jak i stale współpracując z korporacjami i dużymi biurami
rachunkowymi. Wiem, że księgowi muszą się mierzyć z wieloma
trudnościami. Stres, duża odpowiedzialność, skomplikowane
przepisy, coraz bardziej złożone transakcje – to zawód, który wymaga
ogromnej wiedzy i profesjonalizmu. Dzięki mnie zwiększysz swoja
wiedzę, pewność siebie pozycję na gruncie zawodowym. Dzielę się z
Tobą ekspercką wiedzą w sposób, który pozwoli Ci zdobywać ją
wygodnie, bez konieczności przedzierania się przez przepisy i do tego
bez wychodzenia z domu.

Gdzie mnie znajdziesz

• kontakt@julitaczerwinska.pl
• www.julitaczerwinska.pl
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SPRZEDAŻ NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
PARAGON FISKALNY PODSTAWOWY DOKUMENT SPRZEDAŻY
Zgodnie z art. 111 Ustawy o CIT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników
ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży
przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz osób
fizycznych i rolników ryczałtowych, o ile nie korzystają ze zwolnienia
z obowiązku stosowania kas fiskalnych, muszą dokumentować paragonem
każdą sprzedaż detaliczną dokonaną dla osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Wystawienie i wydanie
nabywcy będącemu osobą fizyczną lub rolnikowi ryczałtowemu paragonu
fiskalnego powinno odbywać się bez jego żądania.

ŻĄDANIE PRZEZ NABYWCĘ BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ
LUB ROLNIKIEM RYCZAŁTOWYM WYSTAWIENIA FAKTURY
Sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych co do zasady
nie podlega dokumentowaniu fakturą. W przypadku osób fizycznych
niebędących podatnikami sprzedawca ma obowiązek wystawienia
faktury dokumentującej sprzedaż oraz otrzymanie całości lub części
zapłaty tylko:

01

na żądanie nabywcy oraz

02

pod warunkiem że żądanie wystawienia dokumentu zostało
zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w
którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano
całość albo część zapłaty.

• kontakt@julitaczerwinska.pl • www.julitaczerwinska.pl

01

KIEDY POWINNA BYĆ WYSTAWIONA FAKTURA
DO PARAGONU DLA OSOBY PRYWATNEJ?
Podatnik ma obowiązek spełnić żądanie klienta:

01

jeżeli zgłoszenie miało miejsce do końca miesiąca, w którym
dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość
lub część zapłaty - fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia
kolejnego miesiąca,
nie później niż do 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli

02 żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie

miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę,
bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

EWIDENCJONOWANIE FAKTUR WYSTAWIONYCH
DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH I ROLNIKÓW
RYCZAŁTOWYCH DLA POTRZEB VAT
Podstawą księgowania sprzedaży

ewidencyjnej nowego JPK_VAT w

zaewidencjonowanej paragonem

okresie, w którym została

fiskalnym jest raport dobowy lub

wystawiona, przy czym nie ma

raport miesięczny z kasy fiskalnej

znaczenia kiedy sprzedaż została

(w zależności od przyjętej przez

zewidencjonowana na kasie

podatnika zasady), a nie

fiskalnej. Faktury tego typu te nie

wystawione dla tych nabywców

zwiększają wartości sprzedaży i

faktury. Dla celów nowego

podatku należnego w okresie, w

JPK_VAT, raporty okresowe

którym zostały wystawione.

należy symbolem RO

Faktury te należy oznaczyć

(raport okresowy). Jeśli nabywca

symbolem „FP". Faktury z

zażądał wystawienia faktury do

oznaczeniem "FP" również

paragonu fiskalnego należy ją

podlegają oznaczeniu GTU_01 -

ujmować tylko w części

GTU_13.
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SPRZEDAŻ NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW
Sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz
podatnika zarówno rozliczającego VAT, jak i
zwolnionego od tego podatku, a także na rzecz
instytucji, zawsze wymaga wystawienia faktury.
Zgodnie z nowymi zasadami, w przypadku sprzedaży
zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy
rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym,
fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku
od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli
paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży
zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów
lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
lub podatku od wartości dodanej. W przypadku
dokonania transakcji zaewidencjonowanej na kasie
i potwierdzonej paragonem fiskalnym bez numeru NIP
sprzedawca nie może wystawić faktury. Wystawienie
faktury do takiego paragonu obarczone jest sankcjami.

EWIDENCJONOWANIE FAKTURY WYSTAWIONYCH
DO PARAGONÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Jeśli doszło do wystawienia

ewidencyjnej nowego JPK_VAT w

paragonu z NIP i

okresie w którym została

przedsiębiorca wystąpił o

wystawiona, przy czym nie ma

fakturę do takiego

znaczenia kiedy sprzedaż została

paragonu - ewidencjonujemy zewidencjonowana na kasie
ją w nowym JPK_VAT, ale z

fiskalnej. Faktury te nie zwiększają

raportu okresowego z kasy

wartości sprzedaży oraz podatku

fiskalnej nie wykreślamy

należnego za okres, w którym

kwoty równej wystawionej

zostały ujęte w ewidencji. Faktury z

fakturze. Fakturę oznaczamy oznaczeniem "FP" również
symbolem "FP". Należy ją

podlegają oznaczeniu GTU_01 -

wykazać tylko w części

GTU_13.
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FAKTURA UPROSZCZONA, CZYLI PARAGON Z NIP
NABYWCY
Faktura uproszczona zawiera

Fakturę uproszczoną może

znacznie mniej obowiązkowych

wystawić każdy podatnik bez

informacji niż zwykła faktura VAT.

względu na status (podatnik czynny

Jeśli chodzi o nabywcę, to faktura

i podatnik zwolniony z VAT), pod

uproszczona może zawierać

warunkiem że wartość sprzedaży

wyłącznie jego NIP, z pominięciem ogółem nie przekroczyła 450 zł
danych osobowych i adresu.

brutto bądź 100 euro brutto oraz
jeśli nie dotyczy wyjątków
określonych w ustawie.

Do faktur uproszczonych nie wystawiamy standardowych faktur VAT.

EWIDENCJONOWANIE FAKTURY UPROSZCZONYCH
NA POTRZEBY VAT
W okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. faktury uproszczonej
nie ujmujemy osobno w nowym JPK_VAT. Transakcję udokumentowaną
fakturą uproszczoną w ujmujmy w nowym JPK_VAT na podstawie
raportu okresowego (RO) z kasy rejestrującej.
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