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Rzeszów, 2 grudnia 2019 r.

Komunikat nr 15/2019
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”

w sprawie faktur do paragonów

                 
Na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

niektórych innych ustaw podatnicy od dnia 1 stycznia 2020 roku będą uprawnieni do wystawiania faktur dla
innych  podatników VAT na  podstawie  paragonów wyłącznie  jeśli  paragon  będzie  zawierał  numer  NIP
nabywcy.
W  razie  braku  tego  numeru  na  paragonie  wystawienie  faktury  będzie  skutkowało  dodatkowym
zobowiązaniem podatkowym w wysokości 100% podatku na błędnie wystawionej fakturze.
W  związku  z  powyższym  informuję,  że  klienci  winni  informować  Państwa  o  zakupie  dokonywanym
w związku z prowadzoną działalnością przed jego dokonaniem. Jeżeli klient zgłasza, że zakup dokonywany
jest w ramach prowadzonej działalności, a:
- Państwa kasa rejestrująca (fiskalna) nie umożliwia wpisania numeru NIP na paragonie, winni Państwo
udokumentować sprzedaż wyłącznie poprzez wystawienie faktury,
-  Państwa  kasa  rejestrująca  (fiskalna)  umożliwia  wpisanie  numeru  NIP do  transakcji  można  wystawić
paragon z wykazanym NIP nabywcy a następnie wystawić fakturę do paragonu albo pomijając ewidencję
w kasie rejestrującej wystawić wyłącznie fakturę sprzedaży.
Aby zabezpieczyć  się  przed  ewentualnymi roszczeniami  klientów,  naszym zdaniem,  wskazanym byłoby
wywieszenie odpowiedniej informacji, np.: „Nabywca powinien zgłosić zakup na fakturę przed sprzedażą”.

               Powyższe należy stosować do wszystkich faktur wystawianych od 1 stycznia 2020 r.  na podstawie
paragonów. Zatem dotyczy to również sprzedaży paragonowej zrealizowanej w 2019 r., dla której to klient
poinformował o woli otrzymania faktury po dniu 31 grudnia 2019 r.
Dopisanie numeru NIP na paragonie po jego wydrukowaniu (odręczne adnotacje) nie stanowią umieszczenia
numeru NIP na paragonie.
Wprowadzone  zmiany  nie  dotyczą  faktur  wystawianych  na  żądanie  osób  fizycznych  nie  będących
podatnikami  podatku  od  towarów i  usług lub  podatku  od  wartości  dodanej,  czyli  nie  dotyczą  osób
fizycznych nieprowadzących działalności  gospodarczej,  rolniczej,  w zakresie  najmu lub innej  w sposób
ciągły dla celów zarobkowych.
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