
Obsługa klientów cz.3 kl. II Sprzedawca 

Inne dowody sprzedaży. 

Paragon fiskalny. 

Kontrolka sprzedaży i taśmy kasy rejestrującej, raporty 
kasowe. 

Sprawdzian wiadomości. 

Formy zapłaty za towar. 

Rozliczenia gotówkowe. 

Rozliczenia bezgotówkowe. 

Polecenie przelewu, weksel, czek, płatności mobilne. 

Charakterystyka sprzedaży ratalnej. 
 

Temat – Inne dowody sprzedaży . 

Dowody sprzedaży dzielimy na : 

 Dowody , które dostaje nabywca towarów : 

 Faktura 

 Rachunek 

 Paragon fiskalny 

 Dowód sprzedaży 

 Dowody, które pozostają w jednostce handlowej : 

 Faktura  

 Rachunek 

 Kontrolka sprzedaży 

 Taśma kasy 

 Raporty fiskalne 

Dowód sprzedaży nie jest dokumentem księgowym, stosuje się je najczęściej w sklepach z art. 

przemysłowymi (odzież, obuwie). Mogą być wystawiane odręcznie.  Najczęściej są  wydawane 

kupującym na  targach, bazarach, gdzie stanowią jedyny dowód sprzedaży. Posiadanie tego 

dokumentu ma duże znaczenie przy zgłaszaniu reklamacji ze względu na wady towaru, gdyż do 

zgłoszenia reklamacyjnego konsument musi dołączyć dowód sprzedaży. 

Dowód sprzedaży powinien zawierać : 

 Dane sprzedawcy (pieczątka) 

 Numer dowodu sprzedaży 

 Datę zakupu towaru 

 Nazwę nabytych towarów 

 Ilość nabytych towarów 

 Cenę jednostkową 

 Wartość poszczególnych pozycji 

 Wartość zakupu ( kwotę ogółem) 

 Podpis sprzedawcy 

Dowód sprzedaży wystawiany jest najczęściej w dwóch egzemplarzach, oryginał otrzymuje kupujący, 

a kopia pozostaje u sprzedawcy.  



 

 

Temat – Paragon fiskalny. 

 

 



Paragon fiskalny jest dokumentem fiskalnym emitowanym przez kasę rejestrującą dla nabywcy w 
momencie sprzedaży, potwierdzającym dokonanie tej transakcji. Każdy paragon fiskalny zawiera 
charakterystyczne elementy: 

 centralnie umieszczony napis paragon fiskalny, 
 NIP wystawcy, jego nazwę i adres, 
 nazwę towaru lub świadczonej usługi, 
 cenę, 
 logo i numer unikatowy kasy. 

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 

Informacje,  jakie powinien zawierać paragon fiskalny, określa Rozporządzenie Ministra Finansów z 

dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. 

Informacje  na  paragonie  muszą  być  umieszczone  według  kolejności przedstawionej powyżej (z 

wyjątkiem daty i czasu sprzedaży). 

Paragon fiskalny (czek kasowy) jest dowodem sprzedaży w postaci wydruku kasy rejestrującej 

(fiskalnej).  

Paragon fiskalny drukowany jest wtedy, jeżeli występuje obowiązek rejestrowania sprzedaży za 

pomocą kasy fiskalnej. Obowiązek ten dotyczy podatników, którzy w roku podatkowym przekroczyli 

określoną wielkość sprzedaży (od 2013 roku wynosi 20 000 zł. 

 

Od 1 maja 2019 r., stosownie do § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 

r. w sprawie kas rejestrujących, podatnicy, prowadząc ewidencję, wystawiają i wydają nabywcy, bez 

jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia 

należności, bez względu na formę płatności.  



 

1 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie kas rejestrujących. Zapisano w nim zmianę zasad oznaczania stawek podatku lub zwolnienia 

od podatku od towarów i usług. §6 ust. 1 stanowi: „Podatnicy, prowadząc ewidencję: przypisują 

oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do 

nazw towarów i usług, w następujący sposób: 

literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości  albo 23%, 

literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości  albo 8%, 

literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%, 

literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%, 

literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku, 

literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) 

w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 

ustawy (dot. turystyki i dzieł sztuki) 

 



 

 

Paragon fiskalny powinien zawierać:  

1. Imię i nazwisko lub nazwę podatnika;  

2. Adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby 

podatnika;  

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);  

4. Numer kolejny paragonu fiskalnego;  

5. Datę i czas (godzinę i minutę) sprzedaży;  

6. Nazwę towaru lub usługi;  

7. Cenę jednostkową, ilość i wartość sprzedaży; wartość sprzedaży i kwoty podatku według 

poszczególnych stawek;  

8. Wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;  

9. Łączną kwotę podatku;  

10. Łączną kwotę należności;  



11. Numer kasy i oznaczenie kasjera (przy więcej niż jednym stanowisku kasowym); - logo fiskalne 

oraz numer unikatowy pamięci fiskalnej.  

Sprzedający powinien wręczać paragon fiskalny każdemu kupującemu.  

Drukowany jest on po otrzymaniu należności od klienta.  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskie kasy fiskalne nie dopuszczają możliwości korekty 

ewidencji prowadzonej za pomocą kasy. Jeżeli zatem wydrukowany paragon fiskalny będzie zawierał 

błąd, to korekta sprzedaży nastąpi wyłącznie poza kasą rejestrującą. W takiej sytuacji wystawiany jest 

„protokół anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej". Do protokołu musi być załączony oryginał paragonu 

fiskalnego.  

Taki protokół sporządza się także w przypadku reklamacji składanej przez klienta lub przy zwrocie 

towaru. 

 

 Posiadacz paragonu fiskalnego może poprosić o wystawienie faktury. W tym przypadku sprzedawca 

ma obowiązek zrobić to, ale pod warunkiem zwrócenia przez klienta paragonu fiskalnego, który 

dołączany jest do kopii faktury.  

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do paragonu można wystawić wyłącznie wtedy, jeżeli paragon ten 

zawiera numer NIP. Jeżeli klient kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę, musi:  

- przy zakupach do kwoty 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na 

kasie fiskalnej – otrzyma wtedy fakturę wystawioną w formie uproszczonej (tzw. paragon z NIP), 

traktowaną jak zwykła faktura;  

- przy zakupach powyżej kwoty 450 zł brutto (100 euro) – podać swój NIP przed zakończeniem 

sprzedaży na kasie fiskalnej; na podstawie takiego paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy 

o wystawienie faktury.  

 

Temat - Kontrolka sprzedaży i taśmy kasy rejestrującej, raporty kasowe. 

 

 W jednostce sprzedaży detalicznej powstają również dowody sprzedaży, które pozostają wyłącznie w 

dokumentacji sklepu. Nie otrzymuje ich klient, nabywając towary.  

Są to m.in. kontrolka sprzedaży, taśmy kasy rejestrującej czy raporty fiskalne (szczególnie raport 

dobowy fiskalny).  

Kontrolka sprzedaży to specjalny druk (używany zazwyczaj w małych sklepach), który służy do 

zapisywania poszczególnych pozycji sprzedaży. Stosowana jest wtedy, gdy jednostka sprzedaży nie ma 

kasy fiskalnej.  



 

 

 

 

 

Taśma kasy rejestrującej (fiskalnej) to kopia wszystkich wydrukowanych za pomocą drukarki fiskalnej 

dokumentów (paragonów fiskalnych, raportów fiskalnych). Każda bowiem kasa wyposażona jest w 

dwie rolki. Dokumentację kasy fiskalnej, w tym rolkę z paragonami oraz raporty, należy przechowywać 

do czasu przedawnienia się zobowiązań podatkowych.  

 

Raport fiskalny jest dokumentem fiskalnym drukowanym przez drukarkę kasy rejestrującej po jej 

ufiskalnieniu ( Fiskalizacja kasy polega na uaktywnieniu pamięci fiskalnej kasy, czyli wprowadzeniu 

do niej na stałe nr NIP podatnika).  

Zawiera on dane sumaryczne (z pamięci fiskalnej) o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za 

wybrany okres według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku za 

ustalony okres.  

 



 

 

Rodzaje raportów fiskalnych:  

- dobowy fiskalny, sporządzany po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed 

dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;  

- okresowy fiskalny, zawierający dane z pamięci fiskalnej za dowolny okres; zazwyczaj wykonywany 

jest za okres miesiąca, po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed 

rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu; podatnicy podatku VAT mają bowiem obowiązek 

rozliczać się z podatku miesięcznie. 

 

 Na raporcie fiskalnym drukowane są: 

- aktualne stawki podatku;  

-wartość sprzedaży netto (bez podatku) dla każdej ze stawek PTU;  

- wartość podatku dla stawek, oprócz stawki zwolnionej i zerowej;  

- łączna kwota podatku;  



- łączna kwota sprzedaży brutto. 

 

 Drukowane są również dodatkowe informacje w przypadku:  

- zmian w bazie towarowej;  

- anulowania paragonów.  

Przedsiębiorcy zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej muszą sporządzać raporty sprzedaży - 

dobowe oraz miesięczne. 

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ksiegowanie-przychodow-z-kasy-fiskalnej 

Prawidłowe księgowanie przychodów z kasy fiskalnej wymaga sporządzania dobowych oraz 

miesięcznych raportów fiskalnych. Raporty dobowe należy sporządzić po zakończeniu sprzedaży w 

danym dniu. Prawo dopuszcza możliwość przygotowania raportu dobowego w następnym dniu, 

jednak przed dokonaniem pierwszej sprzedaży. Raporty miesięczne przygotowuje się po zakończeniu 

sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca (lub w dniu następnym przed dokonaniem pierwszej sprzedaży). 

Dokumenty kasowe należy przechowywać w sposób nienarażający je na zniszczenie przez 5 lat, 

dotyczy to m. in.: 

 paragonów, 

 raportów sprzedaży, 

 KPiR, 

 ewidencji przychodów. 

Raporty fiskalne można generować przy pomocy kasy fiskalnej. Jest to dokument fiskalny, 

zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku VAT należnego za daną dobę lub za 

wybrany okres (w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od 

podatku). 

Kasy mogą przygotowywać także raporty niefiskalne, które mają charakter pomocniczy dla 

przedsiębiorcy, np. raport pracy poszczególnych kasjerów, statystyki sprzedaży, stan kasy. 

Jeżeli w danym dniu przedsiębiorca nie dokonał żadnej sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, 

nie ma on obowiązku sporządzania raportu dobowego w tym dniu. 

Co zawiera raport dobowy z kasy fiskalnej? Jest to zapis całej sprzedaży, która została zrealizowana 
od czasu wykonania ostatniego raportu dobowego aż do momentu wygenerowania kolejnego 
raportu. W treści raportu można znaleźć takie informacje, jak NIP użytkownika kasy, datę, numer 
oraz nazwę wydruku, stawki PTU zaprogramowane w kasie, wartość wszystkich paragonów, liczbę 
anulowanych paragonów czy też numer kasy i godzinę wydruku. Najistotniejszy jest tutaj zapis obrotu 
z całego dnia sprzedaży oraz podział kwot podatku podający poszczególne stawki VAT. Czy brak 
raportu dobowego z kasy fiskalnej będzie niósł za sobą poważne konsekwencje? Nie, ale konieczne 
jest wykonanie takiego raportu w kolejnym dniu, przed dokonaniem pierwszej sprzedaży. 

Raport miesięczny z kasy fiskalnej 

Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu z dnia 14 marca 2013 roku ten rodzaj raportu 
realizowany jest w momencie zakończenia sprzedaży w danym miesiącu. Nie można wygenerować go 
później, aniżeli w 25 dniu następnego miesiąca. Raport miesięczny z kasy fiskalnej, tak jak w 
przypadku raportu dobowego również wykonywany jest przez kasjera. Raporty miesięczne są 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ksiegowanie-przychodow-z-kasy-fiskalnej


częstym elementem kontroli skarbowej, przez co konieczne jest przechowywanie ich, by móc 
udostępnić je odpowiednim organom w razie inspekcji. Na jego podstawie księgowa rozlicza dany 
miesiąc. Na raportach dobowych widnieją zsumowane raporty dobowe z całego miesiąca. 

Co grozi za brak raportu miesięcznego z kasy fiskalnej? Kiedy nie ma przymusu jego generowania? 
Sytuacja wygląda podobnie, jak w przypadku raportów dobowych. Jeżeli w danym miesiącu kasa 
fiskalna nie odnotowała żadnej sprzedaży, wówczas nie ma konieczności generowania raportu 
miesięcznego. Jeśli dana osoba zgubiła lub nie wygenerowała raportu miesięcznego należy 
skontaktować się z księgową i wydrukować go ponownie. 

Zadanie 

Podczas zakupów zachowajcie paragon. Potrzebne nam będą dwie sztuki. Na każdym z nich zaznaczcie 

cyframi elementy które wymieniliśmy w pkt. Paragon fiskalny powinien zawierać. 

 

Temat – Formy zapłaty za towar. 

Każda transakcja kupna sprzedaży musi się zakończyć uregulowaniem należności . Aktualnie gotówka 

jest coraz częściej zastępowana przez nowoczesne sposoby płacenia za towar np. przelew przez 

internet, płatności kartą płatniczą. 

Formy regulowania należności  dzielimy na : 

 gotówkowe, to jest gotówka, czek gotówkowy, przekaz pocztowy, przesyłka za pobraniem 

 bezgotówkowe, to karta płatnicza, czek rozrachunkowy, polecenie przelewu, weksel 

Gotówka to banknoty i monety (znaki pieniężne), emitowane przez NBP, są prawnym środkiem 

płatniczym na obszarze Polski. 

Temat – Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe. 

Proszę zapoznać się z materiałem w oddzielnym pliku pt.,, Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe”. 

Temat – Polecenie przelewu, weksel, czek, płatności mobilne. 

Polecenie przelewu jest dyspozycją (poleceniem) posiadacza rachunku bankowego skierowaną do 
banku. Dyspozycja ta dotyczy przekazania (przelania) z rachunku bankowego podmiotu wydającego 
dyspozycję na rachunek bankowy innej osoby określonej w poleceniu przelewu kwoty środków 
pieniężnych. 

Aby dokonać przelewu powinniśmy wypełnić sporządzane najczęściej na specjalnym druku polecenie 
przelewu.  

Polecenie przelewu zleca się, podając następujące dane:  

 nazwę odbiorcy przelewu (osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej) 

 numer rachunku odbiorcy (w Polsce jest to numer 26-cyfrowy) 
 kwotę do przelania 
 walutę przelewu 



 numer rachunku zlecającego (w Polsce jest to numer 26-cyfrowy) 
 nazwę zlecającego przelew przelewu (osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) 
 tytuł zobowiązania (informację, z jakiego powodu przelew jest realizowany, na przykład 

zapłata za fakturę numer ...) 
 datę przelewu 
 podpis i pieczęć (w wersji papierowej). 

 

Bankowy dowód wpłaty. 

 

Według najprostszej definicji weksel jest papierem wartościowym, który jest pisemnym 

zobowiązaniem do zapłaty (weksel własny) lub poleceniem zapłaty (weksel trasowany). Zasady jego 

wystawiania oraz stosowania są bardzo dokładnie sprecyzowane i sformalizowane. 

Podpisujący weksel dłużnik wekslowy zobowiązuje się więc do bezwarunkowej zapłaty sumy 

wekslowej na rzecz remitenta (wierzyciela). Oznacza to, że ważność zobowiązania wekslowego nie 

zależy od żadnych innych czynności prawnych np. warunków umowy. 

Aby można go było uznać za pełnoprawny dokument, weksel musi zawierać: 

 nazwę “weksel” w tekście, w języku w którym został on wystawiony, 

 polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej), 



 nazwisko osoby zobowiązanej do zapłacenia, 

 oznaczenia miejsca i terminu płatności, 

 nazwisko osoby, na rzecz lub polecenie której zapłata ma zostać dokonana, 

 oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla, 

 wspomniany już podpis wystawcy weksla. 

 

 

Czek – dokument wystawiony w ściśle przez prawo czekowe przewidzianej formie, zawierający 
polecenie wystawcy, skierowane do banku, wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej okazicielowi 
czeku lub wymienionej osobie, ze środków, jakimi w tym banku dysponuje wystawca[1]. Polecenie 
wypłacenia środków pieniężnych musi być bezwarunkowe.  

Czek jest przede wszystkim środkiem zapłaty, bowiem wręczany jest zamiast pieniądza, przy zakupie 
towarów lub usług. 

Zgodnie z ustawą Prawo czekowe, czek musi zawierać:  

 nazwę „czek” w samym tekście dokumentu, w języku w jakim go wystawiono, 
 polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, 
 nazwisko osoby, która ma zapłacić – trasata (w czekach wystawionych i płatnych w Polsce 

jako trasata można wskazać jedynie bank), 
 oznaczenie miejsca płatności, 
 oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku, 
 podpis wystawcy czeku – trasanta. 

Podział czeków 

 gotówkowe – zlecające bankowi wypłatę gotówki, 
 rozrachunkowe – służące do rozliczeń bezgotówkowych, odbiorcą takiego czeku może być 

wyłącznie posiadacz rachunku bankowego  
 zakreślone – mogą być zrealizowane wyłącznie na ręce bankiera lub stałego klienta banku  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czek#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Got%C3%B3wka


 

Płatności mobilne (zwane też m-płatnościami) – płatności bezgotówkowe dokonywane za pomocą 
urządzenia mobilnego, np. smartfonu, tabletu i technologii mobilnych. Urządzenia mobilne do 
dokonania płatności muszą pozwalać na łączność z siecią telekomunikacyjną (GSM czy Internet).  

Płatności mobilne umożliwiają bezpośredni zakup towarów lub usług oraz przekazywanie środków 
pieniężnych między rachunkami bankowymi kupującego oraz sprzedawcy.  

 

Temat - Charakterystyka sprzedaży ratalnej. 

Sprzedaż ratalna to szczególny rodzaj sprzedaży połączonej z elementem kredytowym, polegającym na 

rozłożeniu zapłaty za towar na raty. 

Sprzedawca, podczas sprzedaży towaru na raty, ma dodatkowe obowiązki: 

- udzielenie klientowi informacji o warunkach kredytowania ( wysokości prowizji, wysokości kwoty 

wpłaty gotówkowej, ilości rat, terminu spłat, wysokości odsetek i sposobu ich naliczania, jakie są 

dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu) 

- sporządzenie dokumentacji kredytowej. 

Sprzedaż ratalna jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. O sprzedaży na raty mówimy, gdy 

jest to 

 „dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę 

płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym 

zapłaceniem ceny". 

 Z powyższej definicji wynikają następujące cechy sprzedaży na raty:  

• Kupującym musi być osoba fizyczna.  

• Sprzedawca zawiera umowę sprzedaży na raty w zakresie prowadzonego przez siebie 

przedsiębiorstwa.  

• Przedmiotem sprzedaży musi być rzecz ruchoma.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Smartfon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tablet_(komputer)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie_mobilne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_telekomunikacyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/GSM
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_pieni%C4%99%C5%BCne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_pieni%C4%99%C5%BCne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunek_bankowy


• Cena jest płacona w ratach, nie ma znaczenia w ilu.  

• Przedmiot sprzedaży powinien być wydany kupującemu przed zapłatą całości ceny.  

 

Podobna do sprzedaży na raty jest sprzedaż kredytowa. Ma ona miejsce, gdy sprzedajemy osobie 

fizycznej korzystającej z kredytu udzielonego na ten cel przez bank. 

 W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie systemem sprzedaży ratalnej, gdyż umożliwia on 

kupowanie kosztownych artykułów klientom, którzy nie zgromadzili dostatecznej kwoty pieniędzy na 

dokonanie zakupu. Owa popularność wynika również z dostępności tej formy sprzedaży. 

 W większości sklepów kredyt jest udzielany na miejscu przez przedstawicieli firm finansowych. W tym 

przypadku procedury udzielania kredytu są uproszczone. Klient przedstawia dwa dokumenty 

tożsamości i dokument poświadczający fakt posiadania stałych dochodów. Można powiedzieć, że 

kredyt udzielany jest od ręki. Niewątpliwą zaletą sprzedaży ratalnej jest to, że pozwala zostać 

posiadaczem artykułu i umożliwia rozłożenie zapłaty w czasie. 

Ale pamiętajmy, że sprzedaż ratalna może okazać się droższym sposobem na dokonanie zakupu. Cena 

określona w umowie sprzedaży ratalnej zawiera często odsetki z tytułu odroczonej spłaty należności 

lub prowizję od sprzedaży, dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie na raty należy dokładnie 

przeanalizować warunki sprzedaży i porównać różne oferty.  

 

Najczęściej z tej formy sprzedaży korzysta się przy zakupie:  

- samochodów,  

- sprzętu komputerowego, 

 - sprzętu AGD,  

- sprzętu RTV,  

- mebli.  

Charakterystyczną cechą sprzedaży ratalnej jest to, że kupujący otrzymuje towar przed uregulowaniem 

należności.  

Sprzedaż ratalna jest sprzedażą na podstawie umów zawartych pomiędzy sprzedawcą a bankiem oraz 

nabywcą a bankiem. Warunkiem skorzystania ze sprzedaży ratalnej jest zgoda banku na udzielenie 

klientowi kredytu.  

 

Bank może prosić klienta o przedstawienie następujących dokumentów:  

- zaświadczenia o dochodach (zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek emerytury lub renty, 

zaświadczenie o zasiłkach, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,  

- dwóch dokumentów tożsamości (np. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu). Wydanie towaru 

może nastąpić od razu po podpisaniu umowy, nawet bez konieczności wpłaty części należności.  



Sprzedawca jest zobowiązany przedstawić klientowi warunki sprzedaży ratalnej, tzn. wysokość 

odsetek, wysokość rat kredytu, okres kredytowania, termin płatności, sposób regulowania należności 

i konsekwencje wynikające z niespłacenia kredytu. 

 

 Jeszcze do niedawna przy sprzedaży ratalnej sprzedawca otrzymywał ustaloną część należności za 

towar od nabywcy, a pozostałą od banku. Bank tym samym udzielał nabywcy kredytu, spłacanego 

następnie wraz z odsetkami w ustalonej liczbie miesięcznych lub kwartalnych rat. Silna konkurencja na 

rynku spowodowała, że zasady sprzedaży ratalnej stały się elementem promocji sklepu. Odstępuje się 

często (w celu zachęcenia klienta do skorzystania ze sprzedaży ratalnej) od konieczności 

przedstawiania zaświadczeń o dochodach oraz od wpłaty części należności.  

 

Wysokość rat ustala się, dzieląc cenę towaru przez liczbę miesięcy (w ciągu których klient chce spłacić 

kredyt), bez konieczności spłaty odsetek. Bardzo często spłata pierwszej raty następuje dopiero po 

dwóch lub trzech miesiącach od daty zakupu towaru. 

Przy sprzedaży ratalnej niezbędnymi dokumentami są: dokument tożsamości i zaświadczenie o 

dochodach.  

Za możliwość skorzystania z kredytu klient płaci z góry ustalone odsetki. 

 

Odsetki mogą być naliczane: 

- od kwoty pozostałej do spłaty: wówczas raty są malejące 

- od ogólnej kwoty kredytu: wówczas raty są równe 

 

Ćwiczenie 1.  

Sklep z artykułami RTV oferuje klientom możliwość zakupu na raty. Warunkiem udzielenia kredytu jest 

zakup towarów o wartości przekraczającej 300 zł. Maksymalny okres kredytowania to 12 miesięcy, a 

odsetki miesięczne wynoszą 1,5% od pozostałej do spłacenia kwoty. 

Klient nabył telewizor o wartości 2 400 zł i zamierza rozłożyć zapłatę na okres 6 miesięcy. Ile łącznie 

zapłaci za telewizor? 

 

2 400 zł dzielimy na ilość rat, w tym wypadku rat jest 6, więc 

2 400 zł / 6 miesięcy = 400 zł – wysokość raty kredytu ( bez odsetek). 

Miesiąc Rata 
kredytu 

Podstawa naliczenia odsetek Wartość odsetek Kwota do zapłacenia 
(rata kredytu plus 

odsetki) 

1 400 zł 2 400 zł 2 400 zł * 1,5% 
=36 zł 

400 zł + 36 zł 
= 436 zł 



2 400 zł 2 400zł - 400 zł = 2 000 zł 2 000 zł * 1,5% = 
30 zł 

400 zł + 30 zł  
= 430 zł 

3 400 zł 2 000zł - 400 zł = 1 600 zł 1 600 zł * 1,5% = 
24 zł 

400 zł + 24 zł  
= 424 zł 

4 400 zł 1 600 zł - 400 zł = 1 200 zł 1 200 zł * 1,5% = 
18 zł 

400 zł + 18 zł  
= 418 zł 

5 400 zł   1 200 zł - 400 zł = 800 zł 8  zł * 1,5%  
= 12 zł 

400 zł + 12 zł 
= 412 zł 

6 400 zł 800 zł – 100 zł = 400 zł 400 zł * 1,5%  
= 6 zł 

400 zł + 6 zł 
= 406 zł 

Łącznie 2 400 zł -------------------- 126 zł 2 526 zł 

 

Klient zapłaci 2 526 zł. 

 

 


