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Konfiguracja systemu i definicji dokumentu korekty sprzedaży


SystemKonfiguracjaUstawieniaSystemFirma

prowadzi

obrót

towarami

podlegającymi "odwrotnemu obciążeniu" – ustawić na wartość TAK.


SystemKonfiguracjaUstawieniaDokumentyEdycja dokumentuUstaw datę
na

FA

wewnętrznej

DTPN

(dostawa

towarów

gdzie

podatnikiem

jest

nabywca/odwrotne obciążenie) wg daty wprowadzenia – ustawić na wartość NIE.


SłownikiDefinicje dokumentówSprzedaż towarów handlowychKorekta faktury
VATPoprawzakładka

Dodatkoweparametr

Blokada

zwiększenia

ilości

–

parametr nie może być zaznaczony (w korekcie sprzedaży będziemy dodawać
pozycję).
Dodanie korekty sprzedaży do faktury, na której nieprawidłowo użyto kartotek
towarowych/usługowych z "odwrotnym obciążeniem"
Wystawiamy

standardową

korektę

sprzedaży

w nieprawidłowym indeksie i zapisujemy dokument.

i

korygujemy

ilość

do

zera

 Odznaczamy parametr Podlega obrotowi "odwrotne obciążenie" na oknie kartoteki.

Powracamy do edycji korekty i dodajemy nową pozycję na taką samą ilość jak pozycja
skorygowana do zera.

Dzięki tym operacjom prawidłowo zostanie rozliczony podatek należny.
UWAGA !
Jeżeli faktura VAT była liczona od brutto, wówczas kwota należności się nie zmieni
(może się zmienić jedynie, gdy zmienimy ręcznie cenę na korekcie w nowo dodanej
pozycji). W przypadku gdy faktura VAT była liczona od netto, wówczas należność zostanie
zwiększona o podatek VAT (czyli klient będzie musiał zrobić dopłatę).
Dodanie korekty zakupu do faktury, na której nieprawidłowo użyto kartotek
towarowych z "odwrotnym obciążeniem"
Rejestrujemy korektę faktury VAT dost. tow. podat. jest nabywca. Nie korygujemy
pozycji. Przechodzimy do zakładki Zestawienie VAT i wybieramy opcję Zmień sumy VAT.
Ustawiamy się na ewidencji Dost.tow.-podatnikiem jest nabywca, zaznaczamy stawkę
VAT, którą korygujemy i uzupełniamy kwoty ze znakiem (-),

zgodnie z wartościami

z dokumentu źródłowego, z pozycji które korygujemy. Następnie przełączamy się
na ewidencję Pozostałe wył.

opodatkowane, zaznaczamy analogiczną stawkę VAT

i wpisujemy te same kwoty na (+), co przy poprzedniej ewidencji.

Operacja ta skoryguje zobowiązanie, ponieważ na dokumentach FDTPN rozrachunek
jest liczony w kwocie netto dla pozycji z odwrotnym obciążeniem.

Kolejnym krokiem jest utworzenie korekty faktury wewnętrznej FDTPN. W menu
ZakupKorekty faktur wewnętrznych do zakupuDodaj (F3) wybieramy kontrahenta,
a następnie fakturę wewnętrzną DTPN do skorygowania. Na korekcie korygujemy do zera
daną pozycję, która była wykazana z ewidencją podatnik jest nabywcą i zamykamy
dokument.
Dzięki tej operacji skorygujemy rozliczenie podatku należnego.
Deklaracja VAT 7 a korekty
Sprzedaż – pozycje z odwrotnym obciązeniem wchodzą w poz. 31.
Kwota po korekcie wchodzi w poz. 19 i 20.
Zakup – pozycje z odwrotnym obciążeniem do rozliczenia podatku naliczonego
wchodzą do pozycji 41 i 42, do rozliczenia podatku należnego do poz. 31 i 32 (faktura
wewnętrzna DTPN).
Po korekcie kwota pozostanie tylko dla podatku naliczonego w poz. 41 i 42.

