
Obsługa klientów cz. 2 kl. II Sprzedawca 

 

Przepisy prawa dotyczące dokumentowania sprzedaży 
towarów. 

Faktura VAT. 

Faktura korygująca. 
Sporządzanie faktury. 

Ćwiczenia w wypełnianiu faktury VAT.    3 

Rachunek, sporządzanie rachunku. 

 

Temat - Przepisy prawa dotyczące dokumentowania sprzedaży towarów. 

Sprzedawca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek wystawienia na życzenie klienta 

dokumentu sprzedaży.  

Dokumentami sprzedaży są : 

 Faktury 

 Rachunki 

Jaki dokument sprzedawca wystawi zależy wyłącznie od tego czy sprzedawca jest zarejestrowany jako 

czynny podatnik VAT.  

Podatnicy zarejestrowani ( Vatowcy) wystawiają faktury Vat , a nie Vatowcy rachunki.  

Dokumentem sprzedaży dla konsumentów jest paragon fiskalny. 

Zasady wystawiania faktur 

Fakturę otrzymają kupujący, którzy na paragonie wskażą sprzedawcy swój NIP. Zatem sprzedawcy, 

którzy będą zapisywać sprzedaż na kasie fiskalnej, mogą wystawić fakturę kupującemu, który poda im 

NIP. Numer ten następnie powinien znaleźć się na paragonie. W praktyce może pojawić się problem z 

umieszczeniem NIP-u na paragonie, dlatego kupujący od razu powinien zwrócić sprzedawcy uwagę, 

że nabywa towar jako przedsiębiorca. Wówczas sprzedawca powinien wystawić fakturę zamiast 

paragonu. Warto pamiętać, że za pomocą kas fiskalnych należy rejestrować sprzedaż wyłącznie 

wobec konsumentów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zasady-wystawiania-faktur-co-warto-wiedziec 

Przykład 1. 

Pani Anna, która prowadzi firmę usługową, zrobiła zakupy w sklepie meblowym. Rachunek wyniósł 

1689 zł. Przy kasie pani Anna nie podała sprzedawcy NIP-u. Następnie udała się do punktu obsługi 

klienta i poprosiła o wystawienie faktury na podstawie paragonu za zakupy. Jednak zgodnie z nowymi 

zasadami wystawiania faktur sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury za tę sprzedaż. Z uwagi na 

brak NIP-u na paragonie nie można wystawić faktury za zakupy. Pani Anna, mimo że jest 

przedsiębiorcą, nie będzie mogła zaliczyć tych zakupów do kosztów uzyskania przychodów. 

 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zasady-wystawiania-faktur-co-warto-wiedziec


Zatem praktyka polegająca na tym, że po odebraniu paragonu za zakupy od kasjera udajemy się do 

punktu obsługi klienta, uległa zmianie. Sprzedawca powinien przed zarejestrowaniem paragonu 

zapytać klienta, czy chce otrzymać paragon z kasy fiskalnej czy fakturę. 

Sprzedaż to jeden z najważniejszych elementów działalności przedsiębiorstwa 

handlowego. Definicja sprzedaży określa ją jako umowę zawieraną pomiędzy stronami 

transakcji. Sprzedający gwarantuje wydanie rzeczy i przeniesienie aktu jej własności na 
kupującego, kupujący natomiast zobowiązuje się natomiast odebrać towar i zapłacić za niego. 

Sprzedaż odbywa się więc poprzez fizyczne przekazanie rzeczy lub usługi. Podczas 

dokonywania sprzedaży wymagane jest jej poświadczenie w postaci paragonu, faktury, 
umowy cywilno-prawnej, czy też aktu notarialnego. Dokumentem, który potwierdza sprzedaż 

jest też rachunek.   

Dokument potwierdzający sprzedaż wystawia sprzedawca towaru (nie musi to być 

osoba obsługująca klienta). Każdy taki dokument musi być sprawdzony pod względem 

merytorycznym, formalnym i rachunkowym.   

Sprawdzenie dokumentu pod względem merytorycznym polega na ustaleniu 

dokładności danych zawartych w dokumencie, a także celowości i rzetelności operacji 

gospodarczej. Dokonuje się również sprawdzenia, czy został wystawiony przez właściwe 
przedsiębiorstwo.   

Sprawdzenie dokumentu pod względem formalnym polega na sprawdzeniu, czy 
został on sporządzony poprawnie pod względem technicznym, a także czy zawiera wszystkie 

wymagane elementy (np. nr faktury, datę sprzedaży itp.).  

Sprawdzenie pod względem rachunkowym polega na stwierdzeniu, czy obliczenia 
wykonane zostały bezbłędnie (pod względem arytmetycznym). Osoba, która dokonuje 

sprawdzenia dokumentów potwierdza ten fakt czytelnym podpisem.   

Zgodnie z art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

VAT (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność 
gospodarczą obejmującą wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, 

w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne (działalność gospodarcza obejmuje w 

szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości 
niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych).  

Przed dokonaniem pierwszej sprzedaży przedsiębiorstwo handlowe musi dokonać 

zgłoszenia rejestracyjnego VAT (art. 96 pkt 1 ustawy). Należy go dokonać we właściwym 

urzędzie skarbowym. Jeżeli firma w poprzednim roku nie przekroczyła kwoty określonej w 

ustawie, wówczas jest zwolniona z podatku VAT. Przedsiębiorca nie ma wówczas obowiązku 
wystawiania faktury (wystawia rachunki), ma jednak obowiązek posiadania kasy fiskalnej.   

   

W Polsce stosuje się następujące stawki podatku VAT:  

• 23% – stawka podstawowa;  

• 8% – stawka stosowana dla towarów i usług, które wymienione zostały w załączniku nr 

3 do ustawy;  



• 5% – stawka dla towarów, które wymienione zostały w załączniku nr 10 do ustawy;  

• 0% – stosowana dla towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy.   

Przedsiębiorca nie decyduje sam o tym, jaką stawkę zastosuje. Jej wybór uzależniony 
jest od charakteru i rodzaju sprzedaży. Przedsiębiorca musi kierować się obowiązującymi 

przepisami. W celu ułatwienia przyporządkowania odpowiedniej stawki konkretnym towarom 

ustawodawca z góry je określił (załączniki nr 3, 8 i 10 do ustawy). Istotną rolę w  tym procesie 
odgrywa klasyfikacja statystyczna PKWiU 2008.   

Zgodnie z art. 112 ustawy podatnicy zobowiązani są do przechowywania ewidencji 
prowadzonych dla celów rozliczenia podatku oraz dokumentów związanych z tym 

rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat).   

Temat – Faktura Vat . 

 

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przedsiębiorca 

będący podatnikiem podatku VAT musi udokumentować obrót towarów fakturą VAT, która jest 

pismem potwierdzającym sprzedaż towarów. Podatnicy zwolnieni z VAT mogą wystawiać rachunki 

uproszczone (od 2013 r. faktury VAT mogą wystawiać również zarejestrowani podatnicy zwolnieni z 

VAT).Fakturę VAT wystawia się innemu przedsiębiorcy. Od dnia 1 lipca 2013 faktury wystawiane 

mogą być do piętnastego dnia następującego po końcu miesiąca, w którym dokonano dostawy 

towaru lub wykonano usługę. W sytuacji, gdy podatnik otrzyma zapłatę przed przekazaniem towaru 

lub przed wykonaniem usługi, wówczas bieg piętnastodniowego terminu rozpocznie się od 

zakończenia miesiąca, w którym otrzymał część lub całość zapłaty. Dzięki temu uproszczeniu ulegnie 

procedura dokumentowania transakcji z kontrahentami nabywającymi towary lub usługi od 

podatnika częściej niż raz w miesiącu. W praktyce możliwe jest bowiem wystawienie do piętnastego 

dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostaw towarów lub wykonano usługi faktury 

zbiorczej, w której udokumentowane będą wszystkie transakcje mające miejsce w danym miesiącu 

kalendarzowym. Rozwiązanie to pozwala na zmniejszenie ilości wystawianych faktur, a tym samym 

związanych z tym nakładów pracy. Jeżeli zakupu dokonuje osoba fizyczna, która nie prowadzi 

działalności gospodarczej, wówczas fakturę wystawia się tylko w przypadku zgłoszenia żądania. 

Wystawią się ją w ciągu 7 dni od daty dokonania sprzedaży. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia 

faktury, jeżeli żądanie zgłoszone było po upływie 7 dni od daty dokonania transakcji. Od 2014 r. 

podatnik będzie miał obowiązek wystawienia faktury VAT przez okres 3 miesięcy od daty dokonania 

sprzedaży (licząc od ostatniego dnia miesiąca). 

Ze względu na podatek Vat wyróżniamy : 

 Cena netto, bez podatku Vat 

 Cena brutto, z naliczonym podatkiem VAT 

 

CENA NETTO + PODATEK VAT = CENA BRUTTO 

CENA BRUTTO – PODATEK VAT = CENA NETTO 

CENA BRUTTO – CENA NETTO = PODATEK VAT 



 

 

 

Sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności 

gospodarczej, powinna być również rejestrowana za pomocą kasy fiskalnej.   

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać:  

• imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich 

adresy;  

• numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (nie dotyczy klientów będących 

osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą);  

• dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok (w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym) 

dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;  

• nazwę towaru lub usługi;  

• jednostkę miary i jednostki sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;  

• cenę jednostkową netto towaru lub usługi (bez podatku);  

• wartość netto towaru lub wykonanej usługi (bez podatku);  

• stawki podatku;  

• sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług;  

• kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów lub usług;  

• wartość brutto sprzedanych towarów lub usług (z podatkiem);  

• kwotę należną ogółem (z podatkiem) wyrażoną cyframi i słownie.   

Faktura może być sporządzana jako faktura VAT netto lub faktura VAT brutto. W 

fakturze VAT netto cena jednostkowa jest ceną bez podatku, natomiast w fakturze VAT brutto 
cena jednostkowa jest ceną z podatkiem.  

Rysunek  6 . 1   Wzór f aktur y   
  



Podatnik jest zobowiązany przechowywać kopie i oryginały faktur, a także duplikaty 

tych dokumentów, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 

płatności podatku, czyli do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 
Należy je przechowywać w oryginalnej postaci, w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób 

pozwalający na ich łatwe odszukanie.   

W przypadku zniszczenia faktury sprzedawca na wniosek kupującego wystawia 

duplikat, który musi zawierać wyraz „DUPLIKAT”. Sporządza się go również w dwóch 

egzemplarzach (oryginał otrzymuje nabywca, a kopię sprzedawca).   

 

Temat – Faktura korygująca. 

 

Po wystawieniu faktury VAT może okazać się, że zawiera ona błędy. Może również 

dojść do sytuacji, w której kupujący dokonuje zwrotu lub sprzedawca udziela rabatu. Faktura 
jest dokumentem, na którym nie wolno dokonywać poprawek, należy wówczas dokonać 

korekty faktury, wystawiając odpowiednie dokumenty: fakturę korygującą lub notę 
korygującą.  

 

Rysunek 6.2 Rodzaje dokumentów korygujących błędy na fakturze VAT  

Fakturę korygującą wystawia wyłącznie podatnik VAT dokonujący dostawy towarów 

lub usług. Nie może wystawić jej nabywca. Nabywca może skorygować fakturę (i to nie każdą 

pomyłkę) tylko za pomocą noty korygującej.   

Fakturę korygującą wystawia sprzedawca. Nie może ona jednak zmieniać zasadniczej treści 

faktury (nazwy nabywcy lub sprzedawcy oraz nazw towarów lub usług), wystawia się ją:  

• gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o 

VAT (bonifikaty, upusty, uznane reklamacje i konta) – rabaty te muszą być prawnie 

dopuszczalne, udokumentowane i obowiązkowe;  

• gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, 
stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.  

Korygowanie błędów na fakturze   

  



Faktury korygującej nie może wystawić jej nabywca. Nabywca może skorygować 

fakturę (i to nie każdą pomyłkę) tylko za pomocą noty korygującej. Sporządzana jest w dwóch 

egzemplarzach: oryginał dla nabywcy, a kopia dla sprzedawcy1.  

Faktura korygująca jest wystawiana w przypadku, gdy po wystawieniu faktury 

udzielono rabatów. Powinna zawierać:   

• numer i datę wystawienia;  

• dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca;  

• kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;  

• kwotę zmniejszenia podatku należnego.  

Możliwe jest również korygowanie wielu faktur za pomocą jednej faktury korygującej. 
Fakturę taką można wystawiać w przypadku udzielania rabatów, a nie występowania błędów.   

W przypadku zniszczenia faktury korygującej sprzedawca na wniosek kupującego 

wystawia duplikat, który musi zawierać wyraz „DUPLIKAT”. Duplikat sporządza się w 
dwóch egzemplarzach (oryginał otrzymuje nabywca, a kopię sprzedawca).   

Fakturę korygującą należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego, czyli 5 lat, w oryginalnej postaci, w podziale na okresy 

rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.   

W przypadku, gdy na fakturze stwierdzono pomyłki w cenie, stawce lub kwocie 
podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury, wówczas faktura korygująca powinna 

zawierać:   

• oznaczenie „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA”;  

• numer kolejny oraz datę jej wystawienia;  

• dane z faktury pierwotnej, korygowanej;  

• datę jej wystawienia;  

• kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny 
identyfikuje fakturę;  

• imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy 

(brak jest nazw skróconych);  

• numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem 
określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać należy numer z kodem 

PL;  

• numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla 

podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z 

zastrzeżeniem określonych transakcji wewnątrzwspólnotowych, gdzie podawać trzeba 

numer VAT-UE kontrahenta;  

                                                           
 



• datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data 

jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o 

charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania 
sprzedaży;  

• prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej lub 
różnicę między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej 

i w wysokości prawidłowe2.  

Możliwe jest również korygowanie wielu faktur za pomocą jednej faktury korygującej. Fakturę 

taką można wystawiać w przypadku udzielania rabatów, a nie występowania błędów.  

W przypadku zniszczenia faktury korygującej sprzedawca na wniosek kupującego wystawia 
duplikat, który musi zawierać wyraz „DUPLIKAT”. Duplikat sporządza się   w dwóch 

egzemplarzach (oryginał otrzymuje nabywca, a kopię sprzedawca).   

Fakturę korygującą należy przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego, czyli 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

upłynął termin płatności podatku, w oryginalnej postaci, w podziale na okresy rozliczeniowe i 
w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.   

  

  

 

                                                           
2  

  

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/faktura/320028,Faktura-korygujaca-i-nota-korygujaca-w-2013-roku.html%23


Nota korygująca  

Nota korygująca wystawiana jest w przypadku, gdy w fakturze VAT lub fakturze 

korygującej stwierdzone zostały pomyłki w treści faktury, czyli w danych sprzedawcy lub 
odbiorcy (np. nazwa, adres, numer NIP), dacie wystawienia lub sprzedaży, a także nazwie 

towaru lub usługi oraz numerze faktury. Notą korygującą poprawia się zatem jedynie treści 

formalne faktury, czyli takie, które nie wiążą się z prawem do rozliczenia podatku od towarów 
i usług.   

Nota korygująca nie może dotyczyć:   

• miar i ilości dostarczonych towarów lub wykonanych usług;  

• kwoty rabatów;  

• wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług;  

• stawki podatku;  

• sumy wartości sprzedaży netto;  

• kwoty podatku obliczonego od sumy netto;  

•  kwoty należności ogółem.  

Notę korygującą sporządza jedynie nabywca towaru lub usługi (w dwóch 
egzemplarzach) i przedstawia ją wystawcy faktury VAT lub faktury korygującej, której dotyczy 

nota. Sprzedawca po akceptacji noty może ją odesłać do wystawcy (kupującego), ale nie ma 
takiego obowiązku. Ważne jest, aby była ona zaakceptowana (np. poprze wysłanie e-maila z 

akceptacją).   

Nota korygująca powinna zawierać wyraz „NOTA KORYGUJĄCA” oraz:  

• numer i datę wystawienia;  

• imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy;  

• dane z faktury korygowanej (datę wystawienia, datę dokonania lub zakończenia 
dostawy towarów lub wykonania usługi);  

• treść korygowanej informacji oraz treść prawidłową.   

Nota korygująca powinna zawierać wyraz „ORYGINAŁ”, a jej kopia wyraz „KOPIA”.   



 
Rysunek 6.4 Druk noty korygującej  

Rachunek  

Przedsiębiorstwa, które nie wystawiają faktury VAT, mają obowiązek dokumentowania 
sprzedaży rachunkiem. Dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, 

ale również agentów, zleceniobiorców, wykonujących dzieła, komitentów, a także 

wynajmujących majątek ruchomy i nieruchomy. Rachunku nie wystawia podatnik, który ma 
obowiązek wystawiania faktury VAT (podatnik czynny). Podatnicy VAT zwolnieni mogą 

wybrać, czy będą wystawiać rachunki, czy faktury VAT (mogą częściowo wystawiać rachunki, 

a częściowo faktury VAT).  

 

UWAGA!  

Rolnik, który sprzedaje własne uprawy roślinne oraz produkty zwierzęce z własnej hodowli w 
miejscu uprawy lub hodowli, nie musi wystawiać rachunku. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest 
poza terenem uprawy lub hodowli (np. na targu), wówczas rolnik ma obowiązek wystawiania 
rachunku.  

 
Rachunek wystawiany jest w dwóch egzemplarzach, oryginał otrzymuje kupujący, a 

kopia zostaje u sprzedawcy. Rachunek powinien zawierać oznaczenie „RACHUNEK”.  

Rachunek musi zawierać:  

• imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i kupującego oraz ich 
adresy;  

• dzień, miesiąc i rok lub miesiąc i rok dokonania sprzedaży;  

• datę wystawienia i numer kolejny rachunku;  

• określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług;  

• ceny jednostkowe towarów lub wykonanych usług;  

  



• ogólną kwotę należności wyrażoną liczbowo i słownie.  

Rachunek nie musi być podpisany, ani przez wystawcę, ani przez kupującego.   

Rachunek wystawia się nabywcy towaru lub usługi tylko wtedy, jeśli zgłosi on takie 

żądanie. Nie musi zawierać oznaczenia „oryginał” i „kopia”. Nie ma w związku z tym znaczenia, 

który egzemplarz trafi do nabywcy, a który do sprzedającego.   

Sprzedawca ma 7 dni na wystawienie rachunku od daty wydania towaru lub wykonania 

usługi, jeśli kupujący zgłosił żądanie jego otrzymania przed wydaniem towaru lub wykonaniem 
usługi. Jeżeli kupujący zgłosił żądanie wydania rachunku w innym terminie, sprzedawca 

wystawia rachunek w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. W przypadku, gdy nabywca 

zgłasza żądanie po upływie 3 miesięcy od daty wydania towaru lub wykonania usługi, wówczas 
sprzedający nie ma obowiązku wystawiać rachunku.   

W przypadku zagubienia rachunku sprzedawca ma obowiązek wydania jego duplikatu, 
który musi zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę ponownego wystawienia.  

W przypadku, gdy na rachunku wystąpił błąd, powinien on zostać skorygowany. Nie 

można jednak wystawić rachunku korygującego. Przepisy prawa nie zawierają procedur 
korygowania rachunku uproszczonego. Wystawca rachunku powinien przekazać nabywcy 

wyjaśnienie dotyczące zaistniałych błędów oraz informacje o wartościach prawidłowych. Jeżeli 

rachunek został wystawiony, a towar nie został wydany, wówczas można rachunek anulować 
(rachunek nie trafił do odbiorcy). W przypadku, gdy rachunek trafił do odbiorcy nie można go 

anulować, np. poprzez wystawienie nowego dokumentu z poprawnymi danymi i tam samym 
numerem. Powinno się skreślić treść dotychczasowego dokumentu ze wskazaniem przyczyny 

anulowania, wystawić nowy dokument z nowym numerem. Oba dokumenty należ spiąć i 

przechowywać razem. Rachunek, tak jak fakturę VAT, należy przechowywać przez okres 5 lat 
od momentu jej wystawienia.  



 
Rysunek 6.5 Druk rachunku  

Paragon fiskalny  

Paragon fiskalny drukowany jest w momencie sprzedaży, która rejestrowana jest przez 

kasę fiskalną. Sprzedawca ma obowiązek wydania paragonu kupującemu (nie może zostać 

zniszczony, ani wyrzucony).   

Paragon fiskalny powinien zawierać następujące informacje:  

• imię i nazwisko bądź nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży lub adres siedziby,bądź 

adres zamieszkania podatnika;  

• numer identyfikacji podatkowej NIP;  

• kolejny numer wydruku;  

• datę oraz dokładny czas sprzedaży (godzina i minuty);  

  



• oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;  

• nazwę towaru lub usługi;  

• cenę jednostkową towaru lub usługi;  

• ilość i wartość sumaryczną sprzedaży towaru lub usługi (z oznaczeniem literowym 

stawki podatku VAT);  

• wartość rabatów (jeśli występują);  

• wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek;  

• wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;  

• łączną kwotę podatku;  

• łączną kwotę sprzedaży brutto (z oznaczeniem waluty, w której rejestrowana jest 

sprzedaż);  

• numer paragonu fiskalnego;  

• numer kasy i oznaczenie kasjera;  

• numer NIP nabywcy (na żądanie);  

• logo fiskalne i numer unikatowy kasy (umieszczone centralnie w ostatniej linii 
paragonu fiskalnego).  

Informacje, jakie powinien zawierać paragon fiskalny, określa Rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000363  

Informacje  na  paragonie  muszą  być  umieszczone  według 

 kolejności przedstawionej powyżej (z wyjątkiem daty i czasu sprzedaży).   

Paragon fiskalny  

 

  

Rysunek  6 . 6   Paragon   

  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000363
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000363
http://www.amicomcsp.pl/elzab_mera.htm


Temat – Obliczanie i wypełnianie faktury Vat. 

Większość firm działających na rynku jest podatnikami VAT. 
Cena sprzedaży netto musi być podwyższona o podatek VAT, rozliczany z urzędem skarbowym. 
Podstawę naliczenia podatku VAT stanowi obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu zrealizowanej 
sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku określonego towaru kwota 
należna to cena sprzedaży brutto, a podstawa opodatkowania to cena sprzedaży brutto 
pomniejszona o kwotę należnego podatku, czyli cena sprzedaży netto. Oznacza to, że ustalona cena 
sprzedaży netto jest dla obliczenia podatku VAT wielkością stanowiącą 100%. Rachunkiem „od sta” 
obliczany jest podatek według określonej ustawowo stopy podatku. Po dodaniu podatku do ceny 
sprzedaży netto otrzymujemy cenę sprzedaży brutto, po której towar jest sprzedawany nabywcy. 
 
PRZYKŁAD 
Ustalona w wyniku kalkulacji cena sprzedaży netto towaru wynosi 400,00 zł 

                                                  Podatek VAT 23% 92,00 zł 
                                         Cena sprzedaży brutto 492,00 zł 

Stawki podatku VAT to procentowe stawki, jakimi opodatkowane są towary i usługi w zakresie 

podatku VAT 

W Polsce stosuje się następujące stawki podatku VAT: 

23%–stawka podstawowa; 

8% –stawka stosowana dla towarów i usług, które wymienione zostały w załączniku nr 3 do ustawy; 

5% –stawka dla towarów, które wymienione zostały w załączniku nr 10 do ustawy; 

0% –stosowana dla towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy. 

Przedmiotem podatku Vat jest : 

 Sprzedaż towarów 

 Odpłatne świadczenie usług 

 Odpłatna dostawa towarów 

 Import i eksport towarów 

 Temat – Sposoby obliczania podatku VAT. 

https://www.youtube.com/watch?v=V4PGJKN1C4Y – jak obliczyć cenę netto, brutto i VAT 

https://www.youtube.com/watch?v=VmBaJG51kHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ke0QrwggFc 

https://www.youtube.com/watch?v=WZcmDDxKZOo Excel: obliczanie ceny brutto (z podatkiem 

VAT) 

https://www.youtube.com/watch?v=RAIO7-vw8cg Excel: obliczanie ceny brutto zaokrąglonej do 2 

miejsc po przecinku 

https://www.youtube.com/watch?v=717DeaK8tVs Netto - Brutto – Excel 

 

Ze względu na podatek Vat wyróżniamy : 

https://www.youtube.com/watch?v=V4PGJKN1C4Y
https://www.youtube.com/watch?v=VmBaJG51kHQ
https://www.youtube.com/watch?v=5Ke0QrwggFc
https://www.youtube.com/watch?v=WZcmDDxKZOo
https://www.youtube.com/watch?v=RAIO7-vw8cg
https://www.youtube.com/watch?v=717DeaK8tVs


 Cena netto, bez podatku Vat 

 Cena brutto, z naliczonym podatkiem VAT 

 

CENA NETTO + PODATEK VAT = CENA BRUTTO 

CENA BRUTTO – PODATEK VAT = CENA NETTO 

CENA BRUTTO – CENA NETTO = PODATEK VAT 

 

Obliczanie podatku Vat od ceny netto : 

Dla podatku 23% -  cenę netto mnożymy przez 1,23 

Dla podatku  8%  - cenę netto mnożymy przez 1,08 

Dla podatku 5% - cenę netto mnożymy przez 1,05 

 

Przykłady obliczeń : 

Cena netto 1kg jabłek wynosi 1,90. Vat 5%. Oblicz cenę brutto i kwotę podatku Vat. 

1 x 1,90 (netto)=1,90 x 1,05=1,995= 2,00 cena brutto 

2- 1,90= 0,10 podatek Vat 

Cena kawy netto wynosi 15,50, Vat 23%. Oblicz cenę brutto i kwotę podatku Vat. 

1 x 15,50 (netto) = 15,50 x 1,23 = 19,065 = 19,07 cena brutto 

19,07 – 15,50 = 3,565= 3,57 podatek Vat  

Klient zakupił 2 kg pierogów. Cena netto 1kg pierogów wynosi 12,20, podatek Vat 8%. Oblicz cenę 

brutto i kwotę  podatku Vat. 

2 x 12,20 (netto) = 24,40 x 1,08 = 26,352 = 26,35 cena brutto za 2 kg pierogów 

26,35 – 24,40 = 1,95 podatek Vat 

Obliczanie podatku Vat od ceny brutto : 

Dla podatku 23% -  cenę netto dzielimy przez 1,23 

Dla podatku  8%  - cenę netto dzielimy przez 1,08 

Dla podatku 5% - cenę netto dzielimy  przez 1,05 

Przykłady 

Klient zapłacił w sklepie za 1 majonez 7,40. Podatek Vat 23%. Oblicz cenę netto i kwotę podatku Vat. 

7,40 : 1,23 = 6,016 = 6,02 cena netto 



7,40 (brutto) – 6,02 (netto) = 1,38 podatek Vat 

Klient zapłacił buty dziecięce 120zł. Podatek Vat 8%. Oblicz cenę netto i kwotę podatku Vat. 

120 : 1,08 = 111,111 = 111,11 cena netto 

120 – 111,11 = 8,89 podatek Vat  

Klient kupił 10 kg ziemniaków za 15 zł. Oblicz cenę netto i kwotę podatku Vat. 

15 : 1,05 = 14,285 = 14,29 cena netto za 10 kg ziemniaków 

14,29 : 10 kg = 1,43 cena za 1 kg ziemniaków netto 

15 – 14,29 = 0,71 podatek Vat  

 

Zadanie dla ucznia podczas lekcji  : 

Cena netto spodni wynosi 98zł, podatek Vat 23%. Oblicz cenę spodni brutto i kwotę podatku. 

Cena netto butów dziecięcych wynosi 84,60 zł, podatek Vat 8%. Oblicz cenę brutto butów i kwotę 

podatku. 

Cena brutto 1 chleba wynosi 6,00 zł, podatek Vat 5% . Oblicz cenę netto chleba i kwotę podatku. 

Cena brutto bombonierki wynosi 25,00 zł, podatek Vat 23%.  Oblicz cenę netto bombonierki i kwotę 

podatku.  

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 


