
Biuro Rachunkowe „Atut” KRS: 0000647902
Biskupski spółka jawna NIP: 8133731149
www.biurorachunkoweatut.pl REGON: 365898113
spolka@biurorachunkoweatut.pl

Strona 1/2

Rzeszów, 19 listopada 2020 r.

Komunikat nr 6/2020
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”

w sprawie   ewidencjonowania sprzedaży  
 
               Informuję, że w dniu 20.10.2020r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia
podatkowe w zakresie uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone oraz porządkujące
kwestie prawidłowości dokumentowania sprzedaży. Nadmieniam, że dotychczas prowadzone były
dyskusje  i  prezentowane różne  stanowiska  ekspertów podatkowych   w sprawie.  Opublikowane
objaśnienia  dają  podatnikom możliwość  poznania  jasnego  stanowiska  MF a  stosowanie  się  do
zawartych w nich wytycznych zapewnia ochronę prawno-podatkową równą z ochroną jaka wynika
z indywidualnych interpretacji podatkowych. 

Z objaśnień wynika co następuje:

1.  Każdy paragon o wartości  brutto do 450 zł zawierający numer NIP nabywcy jest fakturą
uproszczoną!

2. Do paragonu będącego fakturą uproszczoną nie wystawia się kolejnej faktury!  Sprzedawca
nie  może  zatem spełnić  żądania  kupującego  będącego  podatnikiem do wystawienia  faktury  do
paragonu fiskalnego zawierającego NIP tego podatnika, jeżeli wartość tego paragonu nie przekracza
450 zł.

3.  Błąd w numerze NIP nabywcy na fakturze uproszczonej  podlega korekcie na zasadach
przewidzianych dla faktur, czyli może być sprostowany poprzez wystawienie faktury korygującej
przez sprzedawcę lub notą korygującą wystawioną przez nabywcę.

4.  Paragon bez numeru NIP nabywcy nie  może być fakturą  uproszczoną,  więc nie podlega
korekcie, jak w pkt. 3. 

5. W przypadku paragonów fiskalnych z NIP  nabywcy  o wartości nieprzekraczającej 450 zł,  to
numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje paragon
jako fakturę uproszczoną.  Numer paragonu jest zatem numerem faktury uproszczonej. Numer
paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości
sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.

6. Z żądaniem wystawienia faktury do paragonu może zgłosić się konsument lub podatnik.
Fakturę dla konsumenta:
-  wystawia  się  bezwarunkowo  na  żądanie  konsumenta  jeżeli  zostało  zgłoszone  w  terminie  3
miesięcy licząc od końca miesiąca w którym miała miejsce transakcja;
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-  można  wystawić  jeśli  sprzedawca  wyrazi  taką  wolę  nawet  jeśli  konsument  zgłosi  żądanie
wystawienia faktury po upływie powyższego 3 miesięcznego terminu;
- można wystawić jeżeli paragon nie zawiera NIP nabywcy;
- można wystawić bez względu na wartość paragonu.

Fakturę dla podatnika  wystawia się pod warunkiem, że wartość paragonu przekracza kwotę
450 zł i zawiera NIP podatnika, w terminie ostatecznym do 15-tego dnia następnego miesiąca
po miesiącu dokonania transakcji.

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  proszę,  aby  zweryfikowali  Państwo  ustawienia  w  stosowanym
systemie sprzedaży i wprowadzili stosowne zmiany, w szczególności polegające na:
- zaniechaniu wystawiania faktur do paragonów z NIP nabywcy, jeżeli wartości tych paragonów nie
przekraczają kwoty 450 zł,
- zaniechaniu wystawiania faktur zbiorczych do paragonów z NIP nabywców, nawet jeżeli suma
tych paragonów przekracza 450 zł,
-  poinformowania  osób  odpowiedzialnych  za  ewidencjonowanie  sprzedaży  o  powyższym
komunikacie i zapoznania ich z jego treścią.
- poinformowania klientów, że paragon o wartości do 450 zł zawierający NIP nabywcy jest fakturą
uproszczoną i wskazanie gdzie znajduje się jej numer.

Jednocześnie biorąc pod uwagę zmiany jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2021 wprowadzające
konieczność  ewidencjonowania  każdej  faktury  uproszczonej  sugeruję  albo  całkowite
odstąpienie  od  wystawiania  faktur  uproszczonych  na  rzecz  faktur  tradycyjnych,  lub
wprowadzenie takich zmian w Państwa systemie  sprzedaży, które umożliwią od 1 stycznia
2021 import  danych  do  naszego  systemu  księgowego  zawierający  informację  o  każdej
wystawionej fakturze uproszczonej.

Nadmieniam, że niezastosowanie się do objaśnień podatkowych i  dalsze wystawianie faktur do
paragonów będących fakturami uproszczonymi będzie skutkować sporem z organami podatkowymi
i narazi Państwa na poniesienie ciężaru podwójnego opodatkowania tych  transakcji, gdyż każda
wystawiona faktura rodzi po stronie sprzedawcy obowiązek podatkowy. 

Z pełną treścią objaśnień podatkowych w sprawie mogą się Państwo zapoznać na stronie:
https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-
uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone 
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