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Wspomaganie obsługi sprzedaży wyrobów węglowych – instrukcja 
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Włączenie mechanizmów w konfiguracji iHurt . 
Jeżeli firma handluje węglem jako „podmiot pośredniczący” i chce korzystać w iHurt z mechanizmów 

wspomagających rozliczanie akcyzy powinna w konfiguracji iHurt włączyć parametr  

„Obsługa akcyzy na wyroby węglowe” 

 
 

Parametry w kartotece towaru 

Dla węgla i wyrobów węglowych musimy ustalić następujące parametry 

1. Na zakładce „4. Dane dodatkowe” należy uzupełnić parametr „Waga [kg]”. 

Dla węgla ewidencjonowanego w tonach – należy wpisać 1000 

Dla „Eko groszku – worki 25 kg” sprzedawanego (ewidencjonowanego) w sztukach (workach) – 

należy wpisać 25. 

Parametr ten jest bardzo ważny, bo pozwala przeliczać jednostki sprzedaży na 1000kg służące do 

obliczania GJ energii a w konsekwencji kwot akcyzy. 

2. Na zakładce „6. Inne” uzupełniamy parametry w sekcji „Obliczanie akcyzy dla wyrobów węglowych” 

(przykład na rysunku poniżej). Uzupełniamy tutaj 

a. Kod CN – 2701 dla węgla kamiennego, 2702 dla brunatnego itd. 

b. Wartość opałową - zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem,  

np. dla 2701 – 23,8 [GJ/1000kg], dla 2702 – 8,6 [GJ/1000kg] 

c. Stawkę akcyzy ustaloną do 1 GJ – w tej chwili to 1,28. 

Po uzupełnieniu wszystkich parametrów możemy kliknąć „Oblicz” – iHurt pokażę wtedy jaka kwota 

akcyzy będzie doliczana do jednostki towaru (do worka, do tony). 

W przykładzie na rysunku poniżej jest pokazana akcyza przypadająca na worek „Eko groszku” 

sprzedawanego w workach po 25 kg: 

23,8 * 1,28 * 25 / 1000 = 0,7616, co zaokrąglone daje 0,76 
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Parametry w kartotece kontrahenta 

W kartotece kontrahenta na zakładce „2. Dane handlowe” pojawił się nowy parametr „Zwolnienie z akcyzy 

na wyroby węglowe” . 

Jeżeli kontrahent jest uprawniony do tego, żeby kupować węgiel bez doliczania akcyzy) – parametr ten 

powinien być włączony. 

Jeżeli kontrahent nie jest uprawniony do zakupu węgla  bez akcyzy  – parametr ten powinien być wyłączony. 
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Obsługa podczas wystawiania faktur sprzedaży/WZ-tek 

Podczas dodawania pozycji do faktur sprzedaży (dokumentów WZ) dla węgla i wyrobów węglowych (czyli 

dla towarów mających uzupełnione odpowiednie parametry) – w oknie ustalania ceny i ilości pojawia się 

sekcja „Akcyza” – pozwalająca ostatecznie ustalić użytkownikowi, czy dla tej pozycji naliczać akcyzę, czy 

nie. 

Jeżeli kontrahent nie ma włączonej flagi „Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe” (powinien kupować 

węgiel z akcyzą) – iHurt domyślnie  

 Parametr „Naliczaj akcyzę” podpowiada jako włączony. 

 W „Cenę sprzedaży” – podpowiada cenę z cennika powiększoną o akcyzę. 

W przykładzie na rysunku – cena w cenniku 552, kwota akcyzy do tony węgla 30,46 – iHurt 

podpowiedział cenę sprzedaży 582,46  

Jeżeli kontrahent ma włączoną flagę „Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe” (powinien kupować węgiel 

bez akcyzy) – iHurt domyślnie  

 Parametr „Naliczaj akcyzę” podpowiada jako wyłączony. 

 W „Cenę sprzedaży” – podpowiada cenę z cennika bez powiększania jej o kwotę akcyzy 

Użytkownik w razie potrzeby może podpowiedziane parametry zmienić, przy czym zmiana ustawienia 

parametru „Naliczaj akcyzę” nie powoduje automatycznego przeliczania ceny (dodawania/odejmowania 

kwoty akcyzy) – aby to zrobić należy kliknąć przycisk „Odśwież cenę”. 

 
Po ustaleniu parametrów i zatwierdzeniu okienka – iHurt zapisuje odpowiednie dane do bazy iHurt. 

Pozwoli to później na  

 Sporządzanie raportu wspomagającego naliczenie kwoty akcyzy do zapłaty za dany miesiąc 

 Drukowanie dokumentów przewozowych wyrobów węglowych 
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Edycja pozycji faktur sprzedaży/WZ-tek 

Podczas edycji pozycji dotyczących węgla i wyrobów węglowych – jeżeli jest taka potrzeba możemy zmienić 

ustawienie flagi „Naliczaj akcyzę” (zaszła pomyłka przy wystawianiu) 

Ewentualną zmianę ceny sprzedaży z tym związaną użytkownik ustala sam (czy w ogóle i o ile zmienić cenę 

sprzedaży)  

 

Wydruk „Dokumentu dostawy wyrobów węglowych”  

Jeżeli w dokumencie dla Klienta występują pozycje dotyczące węgla lub wyrobów węglowych dla których nie 

naliczono akcyzy – razem z wydrukiem WZ iHurt drukuje dokumenty dostawy wyrobów węglowych (przykład 

na rysunkach pod spodem). 

Dokument ten można także wydrukować z poziomu przeglądu dokumentów wydań ustawiając się na danym 

WZ/WZF i wybierając z menu „Wydruki  Drukuj dokument dostawy towarów węglowych zwolnionych 

z akcyzy” 

 

 

 


