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Wersja 12.2 - nowe opcje i zmiany - VAT odwrócony – instrukcja dla użytkowników 
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Kartoteka towaru 

Kartoteka towaru została rozbudowana o parametr "VAT rozlicza nabywca" 
Towary z włączoną ww. flagą 

będzie można sprzedawać 

 firmom krajowym - 

tylko na fakturach "VAT 

odwrócony" (odwrotne 

obciążenie) 

 detalistom   - 

standardowo z normalną 

stawką VAT. 

iHurt będzie wymuszał 

wystawianie dla firm WZ-tek 

i faktur  

- albo tylko z towarami 

z włączonym parametrem 

- albo tylko z towarami 

z wyłączonym parametrem 

Blokowane będzie wystawianie 

"mieszanych" pozycji (nie może 

być na jednym dokumencie razem z cegłą)  
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Wystawianie faktur 

Faktura sprzedaży została rozbudowana o flagę "VAT rozlicza nabywca"  

 Jeżeli użytkownik włączy tę flagę (przed dodawaniem pozycji)  

o iHurt nie pozwoli na dodawanie towarów bez włączonego analogicznego parametru (nie 

pozwoli dodać cementu). 

Pojawi się komunikat jak na rysunku 

obok i dodawanie pozycji jest 

blokowane. 

o W przypadku faktur do WZ nie 

pozwoli na wybranie WZ-tek, na 

których są towary bez włączonego parametru. 

 Jeżeli użytkownik nie włączy flagi, to 

o Jeżeli jako pierwszą pozycję dodamy towar z włączonym parametrem (dołożymy stal ) iHurt 

włączy ją automatycznie (od tej pory kolejne pozycje to też musi być stal). 

o Jeżeli jako pierwszą pozycję dodamy towar z wyłączonym parametrem  (np. cement) 

następne pozycje też muszą mieć ten parametr wyłączony.  

Analogicznie działa to dla FV do WZ 
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Wystawianie WZ-tek 

Podczas dodawania pozycji do WZ wystawianych dla firm 

a. Blokowane jest  dodawanie towarów z flagą ""VAT rozlicza nabywca" jeżeli są już w dokumencie 

pozycje z wyłączoną tą flagą (blokujemy dodawanie do WZ stali jeżeli jest już cement) 

b. Blokowane jest dodawanie towarów z wyłączona flagą ""VAT rozlicza nabywca" jeżeli są już 

w dokumencie pozycje z włączoną tą flagą (blokujemy dodawanie do WZ cegły, jeżeli jest już 

stal) 

W imporcie dostaw elektronicznych sprawdzane jest, czy wszystkie pozycje są zgodne pod katem 

parametru "VAT rozlicza nabywca" 

Jeżeli zgodności nie ma - import dokumentu jest blokowany 

 

Korekty FV  

Wystawiając korektę do faktury - flaga "VAT rozlicza nabywca" ustawiana jest zgodnie z jak było w fakturze 

korygowanej. 

Czyli korekta wystawiona pod koniec października do FV z września nie będzie miała włączonej flagi "VAT 

rozlicza nabywca", czyli wystawi się i wydrukuje "normalnie" z taką stawką VAT  jak w FV korygowanej (np. 

23% VAT). 

 

Wydruk faktur z włączoną flagą "VAT rozlicza nabywca" 

1. W nagłówku faktury drukowany dodatkowy dopisek ustalony w parametrze konfiguracyjnym 

"Dodatkowy tekst dla FV w wersji "VAT rozliczna nabywca". 

Podczas aktualizacji wersji wstępnie ustawiany on jest na "Odwrotne obciążenie" ale można to 

zmienić  

2. W pozycjach faktury i podsumowaniu nie drukowane  są kolumny "Stawka VAT" "Wartość VAT" 

"Wartość brutto". 

 


