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Wersja 12.2 - nowe opcje i zmiany - VAT odwrócony FV "mieszane"– instrukcja  
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Uwagi ogólne 

Najnowsza wersja iHurt udostępnia kolejne mechanizmy związane z transakcjami, w których VAT rozlicza 

nabywca ("Odwrotne obciążenie", "VAT odwrócony"). 

Główną zmianą jest możliwość wystawiania jednej faktury zarówno z towarami, gdzie VAT będzie 

rozliczany przez nabywcę jak i takimi gdzie VAT jest naliczany standardowo  (pozycje "mieszane"). 

Dotychczas, albo cała faktura była z VAT do rozliczenia przez nabywcę albo była "normalną" fakturą i tam 

nie można było dodawać pozycji dla których VAT powinien rozliczyć nabywca (nie można mieszać cementu 

ze stalą). 

Aby można było wystawiać dokumenty "mieszane" trzeba w konfiguracji iHurt włączyć parametr  

"VAT odwrócony - zezwalaj na mieszanie pozycji" (uwaga - operacja jest nieodwracalna i wystawienie 

jednej mieszanej FV nie pozwoli na powrót do poprzedniego systemu - albo cała FV v.o. albo cała 

"normalna").   

Część mechanizmów w nowym schemacie działa tak samo jak w "starym" (np. flagowanie towarów) - mimo 

to jednak są one opisane także w tej instrukcji (chociaż były juz opisywane w poprzedniej). 

Kolejnymi "nowościami" jest obsługa transakcji "v.o." w fakturach zakupu oraz fakturach wewnętrznych 

 

Kartoteka towaru 

Kartoteka towaru została rozbudowana o parametr "VAT rozlicza nabywca" 
Przy dodawaniu tych towarów 

do dokumentów iHurt będzie dla 

nich podpowiadał stawkę VAT 

"vo". Stawka "vo" będzie 

podpowiadana 

 Przy wystawianiu WZ i faktur 

firmom krajowym 
 Przy wystawianiu PZ i faktur 

zakupu 

Stawka "vo" będzie 

podpowiadana, ale jeżeli 

zachodzi taka potrzeba 

użytkownik może ją zmienić na 

stawkę nominalną (np. ktoś 

prowadzący działalność kupuje 

wyroby stalowe na potrzeby nie 

związane z prowadzoną 

działalnością)  
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Wystawianie WZ i faktur 

Wystawiając fakturę dla kontrahenta typu "Firma krajowa", który ma włączoną flagę "Płatnik VAT", przy 

dodawaniu towarów z włączoną flagą  

"VAT rozlicza nabywca" iHurt w pole 

"Stawka VAT" podpowiada "vo" 

(pomimo, że w kartotece towar ma 

ustawiony nominalną stawkę VAT, np. 

23%). 

Jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba 

można tę stawkę zmienić  (np. sprzedaż 

na potrzeby nie związane z prowadzoną 

działalnością). 

Stawkę VAT można zmienić także 

podczas edycji pozycji FV (nie tylko 

podczas dodawania) 

Pozycje dla których VAT powinien 

rozliczyć nabywca wyróżnione na liście są 

tym, że w kolumnie "VAT [%]" jest stawka 

"vo". 

 
 

Wydruk faktury 

Na wydruku faktury pozycje, dla których VAT powinien być rozliczony przez nabywcę wyróżnione są tym, że 

 W kolumnie "St.VAT" jest "vo" 

 W kolumnie "Kwota VAT" jest pusto 

 Pod pozycjami jest fraza "Pozycja(e):  ..., .... - "Odwrotne obciążenie" - VAT rozlicza nazbywca  

uwaga tekst jest ustawiany w konfiguracji iHurt i można go zmieniać według uważania 
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Korekty FV  

Wystawiając korektę do faktury - można zmienić VAT z "vo" na 23% i odwrotnie (tak jak z 23% na 8%). 

W "starym" rozwiązaniu nie było to możliwe i w przypadku pomyłek w tym zakresie trzeba było korygować 

do zera i sprzedawać od nowa innym dokumentem. 

 

Wystawianie faktur do dokumentów WZ  

Wystawiając FV do WZ iHurt przy kopiowaniu pozycji wstawia do faktury stawkę "vo" dla wszystkich 

towarów, które w kartotece mają włączoną flagę "VAT rozlicza nabywca" nie zależnie od tego jaka stawka 

była w WZ. Przykład: 

Podczas wystawiania WZ - profil metalowy nie miał włączonej flagi i został dodany do WZ z VAT 23%. 

Flaga ta została włączona następnego dnia (okazało się, że profile tego typu podpadają pod "vo" ) 

Przy wystawianiu w kolejnym dniu FV do tej WZ  iHurt kopiując pozycje do faktury ustawi stawkę "vo", bo 

profil w chwili wystawiania faktury ma włączoną flagę.   

Stawka zostanie także zmieniona w WZ (żeby były zgodne dane). 

 

Wystawianie PZ i faktur zakupu  

Wystawiając PZ lub fakturę zakupu (niezależnie od wybranego kontrahenta) przy dodawaniu towarów 

z włączoną w kartotece flagą  "VAT rozlicza nabywca" 

iHurt w pole "Stawka VAT" podpowiada "vo" (pomimo, 

że w kartotece towar ma ustawiony nominalną stawkę 

VAT, np. 23%). 

Jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba można tę stawkę 

zmienić. 

Stawkę VAT można zmienić także podczas edycji pozycji 

FV (nie tylko podczas dodawania) 

Pozycje dla których VAT powinien rozliczyć nabywca 

wyróżnione na liście są tym, że w kolumnie "VAT [%]" 

jest stawka "vo". 

Analogicznie jest to wyróżnione na wydruku PZ/FZ. 

 

Wystawianie faktur zakupu do dokumentów PZ 

Wystawiając FZ do PZ iHurt przy kopiowaniu pozycji wstawia do FZ stawkę "vo" dla wszystkich towarów, 

które w kartotece mają włączoną flagę "VAT rozlicza nabywca" nie zależnie od tego jaka stawka była w PZ. 

Przykład: 

Podczas wystawiania PZ - profil metalowy nie miał włączonej flagi i został dodany z VAT 23%. 

Flaga ta została włączona następnego dnia. 

Przy wystawianiu w kolejnym dniu FZ do tej PZ  iHurt kopiując pozycje do faktury ustawi stawkę "vo", bo 

profil w chwili wystawiania FZ do PZ ma włączoną flagę. Stawka zostanie także zmieniona w PZ (żeby były 

zgodne dane). 

 

Wystawianie faktur wewnętrznych do FZ "vo" 

Aby wystawić w iHurt fakturę wewnętrzna do faktury zakupu z pozycjami "vo" - ustawiamy się na takie 

fakturze na liście i wybieramy z menu opcję "Dokumenty -> Wystaw fakturę wewnętrzna "VAT 

odwrócony"" 


