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Wstęp

1

Dnia 25-02-2011r. Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzającą m. in.
zmiany w ewidencji obrotu złomem. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku zakupu złomu od firmy
będącej płatnikiem VAT, ale nieuprawnionej do stosowania zwolnienia z podatku VAT, podatek VAT z tytułu
tej transakcji będzie zobowiązany rozliczyć nabywca złomu.
W takim wypadku sprzedawca będzie zobowiązany wystawić Fakturę VAT dokumentującą sprzedaż nie
opodatkowaną podatkiem VAT i wykazać tę sprzedaż w pozycji 41 deklaracji VAT (bez podania kwoty podatku
VAT). Natomiast nabywca będzie zobowiązany wystawić z tytułu tego zakupu fakturę wewnętrzną i wykazać
ten zakup w deklaracji VAT raz jako podatek należny w pozycji 41 i 42 deklaracji i drugi raz jako podatek
naliczony w pozycji 52 deklaracji.
Poniższy dokument został przygotowany w celu ułatwienia użytkownikom programów Symfonia ewidencję
takich transakcji po wejściu w życie powyższej nowelizacji. W tym celu zostanie wykorzystany poniższy
przykład.
Przykład:
Firma Alfa będąca podatnikiem VAT nie uprawnionym do stosowania zwolnienia od podatku VAT sprzedała
firmie Beta złom za kwotę 7.200 zł.
Firma Alfa wystawiła z tego tytułu Fakturę VAT zawierającą następujące pozycje:
Lp.
1.

Nazwa
towaru/usługi
Złom

Ilość

j.m.

300

Kg

Cena
jednostkowa

Stawka VAT

24,00 PLN

Wartość netto

Kwota VAT

Wartość
brutto

NP

7200,00 PLN

0,00 PLN

7200,00 PLN

Razem

X

7200,00 PLN

0,00 PLN

7200,00 PLN

W tym

NP

7200,00 PLN

0,00 PLN

7200,00 PLN

Firma Beta po wystawiła na jej podstawie fakturę wewnętrzną VAT:
Lp.
1.

Nazwa
towaru/usługi
Złom

Ilość

j.m.

300

Kg

Cena
jednostkowa

Stawka VAT

24,00 PLN

Wartość netto

Kwota VAT

Wartość
brutto

23%

7200,00 PLN

1656,00 PLN

8856,00 PLN

Razem

X

7200,00 PLN

1656,00 PLN

8856,00 PLN

W tym

23%

7200,00 PLN

1656,00 PLN

8856,00 PLN

2

Ewidencja w Symfonia Finanse i Księgowość

2.1

Ewidencja księgowa u sprzedawcy

2.1.1 Definicja faktury sprzedaży
Dla potrzeb ewidencji w księgach rachunkowych faktury sprzedaży złomu, należy w programie zdefiniować
dokument, w oparciu o następujące parametry:
 W oknie Dokumenty/Definiowanie
 Dodać nowy dokument obsługiwany jak Dokument importowy
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2.1.2 Definicja rejestru VAT
Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT ww. transakcji, należy w programie zdefiniować rejestr VAT w
oparciu o następujące parametry:
 W oknie Rejestry/Definiowanie dodać nowy rejestr
o Typ: Import
o Rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
o Domyślna stawka VAT: NP (nie podlega)
Tak zdefiniowany rejestr należy użyć na dokumencie 2.1.1 - Definicja faktury sprzedaży.
Wartości ewidencjonowane w tym rejestrze będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach: VAT-7, VAT-7K i
VAT-7D – w polu 41.

2.2

Ewidencja księgowa u nabywcy

2.2.1 Definicja faktury zakupu
Dla potrzeb ewidencji w księgach rachunkowych faktury od dostawcy złomu, należy w programie zdefiniować
dokument w oparciu o następujące parametry:
 W oknie Dokumenty/Definiowanie
 Dodać nowy dokument obsługiwany jak Faktura nabycia
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2.2.2 Definicja faktury wewnętrznej
Dla potrzeb ewidencji w księgach rachunkowych faktury wewnętrznej dotyczącej dostawy złomu, która w myśl
ustawy ma być stosowana do obliczenia podatku należnego i naliczonego, należy w programie zdefiniować
dokument, w oparciu o następujące parametry:
 W oknie Dokumenty/Definiowanie
 Dodać nowy dokument obsługiwany jak Faktura wewnętrzna VAT

2.2.3 Definicja rejestrów VAT dla faktury wewnętrznej
Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT ww. transakcji, należy w programie zdefiniować rejestry VAT w
oparciu o następujące parametry:
 W oknie Rejestry/Definiowanie dodać nowy rejestr
 Dla VAT należny ustawić:
o Typ: Import
o Rodzaj: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
 Dla VAT naliczony ustawić:
o Typ: Zakup
o Rodzaj: Zwykły
Tak zdefiniowane rejestry należy użyć na dokumencie zdefiniowanym jak w punkcie 2.2.2 - Definicja faktury
wewnętrznej.
Wartości ewidencjonowane w tych rejestrach będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach: VAT-7, VAT-7K
i VAT-7D – w polach:

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa




Strona 6 z 11

41 i 42 – VAT należny
51 i 52 – VAT naliczony

3

Ewidencja w Symfonia Mała Księgowość

3.1

Ewidencja księgowa u sprzedawcy

W programie Symfonia Mała Księgowość nie jest możliwe takie zarejestrowanie tej sprzedaży, aby
automatycznie została wykazana w deklaracji VAT. Podczas rozliczania danego miesiąca konieczne będzie
ręczne wpisanie w pozycji 41 deklaracji wartości sprzedaży złomu. Niemniej jednak konieczne jest
zaewidencjonowanie tej transakcji w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów oraz w rejestrze VAT.
3.1.1 Definicja rejestru VAT
Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT ww. transakcji, należy w programie zdefiniować rejestr VAT w
oparciu o następujące parametry:
 W oknie Ustawienia/Typy rejestrów/Rejestry sprzedaży
 Dodać nowy rejestr:
o Rodzaj rejestru: Nie podlega VAT
o Transakcja: Dostawa na terytorium kraju

3.1.2

Przykład zapisu
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Ewidencja księgowa u nabywcy

3.2

3.2.1 Definicja rejestrów VAT dla faktury nabycia
Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT faktury zakupu, należy w programie zdefiniować rejestry VAT w
oparciu o następujące parametry:
 W oknie Ustawienia/Typy rejestrów/Rejestry sprzedaży dodać nowy rejestr:
o Rodzaj rejestru: Nie podlega VAT
o Transakcja: Zakup towarów i usług

3.2.2 Definicja rejestrów VAT dla faktury wewnętrznej
Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT faktury wewnętrznej, należy w programie zdefiniować rejestry VAT w
oparciu o następujące parametry:
 W oknie Ustawienia/Typy rejestrów/Rejestry sprzedaży dodać nowy rejestr
o Rodzaj rejestru: Podlega VAT
o Transakcja: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca



W oknie Ustawienia/Typy rejestrów/Rejestry zakupu dodać nowy rejestr
o Rodzaj rejestru: Podlega VAT
o Transakcja: Zakup towarów i usług

Wartości ewidencjonowane w tych rejestrach będą prawidłowo uwzględniane na deklaracjach: VAT-7, VAT-7K
i VAT-7D – w polach:
 41 i 42 – VAT należny
 51 i 52 – VAT naliczony
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Przykład zapisu

3.2.3.1

Faktura zakupu

3.2.3.2

Faktura wewnętrzna
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4.1.1 Definicja faktury sprzedaży
Aby wystawiać faktury sprzedaży złomu, należy w programie zdefiniować dokument, w oparciu o następujące
parametry:
 W oknie Dokumenty/Typy dokumentu/Dokumenty sprzedaży/Sprzedaż
 Dodać nowy dokument o charakterze "Rachunek"
 w polu "rejestr" należy wybrać rejestr zdefiniowany zgodnie z opisem w punkcie 4.1.2 - Definicja
rejestru VAT.
 Jeśli Symfonia Handel współpracuje z Symfonia Finanse i Księgowość, to w polu "FK" należy wybrać
dokument zdefiniowany zgodnie z opisem w punkcie 2.1.1 - Definicja faktury sprzedaży.

4.1.2 Definicja rejestru VAT
Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT ww. transakcji, należy w programie zdefiniować rejestr VAT w
oparciu o następujące parametry:
 W oknie Ustawienia/Typy rejestrów/Rejestry sprzedaży dodać nowy rejestr:
o Rodzaj rejestru: Nie podlega VAT
o Jeśli Symfonia Handel współpracuje z Symfonia Finanse i Księgowość, to w polu "Rejestr w
FK" należy wybrać dokument zdefiniowany zgodnie z opisem w punkcie 2.1.2 - Definicja
rejestru VAT
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Ewidencja dokumentów u nabywcy

4.2.1 Definicja faktury zakupu
Aby wprowadzić fakturę zakupu od dostawcy złomu, należy w programie zdefiniować dokument w oparciu o
następujące parametry:
 W oknie Dokumenty/Typy dokumentu/Dokumenty zakupu/Zakup
 Dodać nowy dokument o charakterze "Faktura nabycia"
 w polu "rejestr" należy wybrać rejestr: Zakup Nie Podlegający VAT
 Jeśli Symfonia Handel współpracuje z Symfonia Finanse i Księgowość, to w polu "FK" należy wybrać
dokument zdefiniowany zgodnie z opisem w punkcie 2.2.1 - Definicja faktury zakupu.

UWAGA: Wystawiając ten dokument program będzie wymagał wybrania waluty obcej, dlatego dodatkowo do
słownika walut należy dodać walutę o symbolu "PLN" i kursie = 1,00.
4.2.2 Definicja faktury wewnętrznej
Aby wystawić fakturę wewnętrzną dotyczącą zakupu złomu, należy w programie zdefiniować dokument, w
oparciu o następujące parametry:
 W oknie Dokumenty/Typy dokumentu/Dokumenty zakupu/Zakup VAT
 Dodać nowy dokument o charakterze "Faktura wewnętrzna"
 w polach "rejestr należy" i "rejestr naliczony" należy wybrać rejestry zdefiniowane zgodnie z opisem w
punkcie 4.2.3 - Definicja rejestrów VAT dla faktury wewnętrznej
 Jeśli Symfonia Handel współpracuje z Symfonia Finanse i Księgowość, to w polu "FK" należy wybrać
dokument zdefiniowany zgodnie z opisem w punkcie 2.2.2 - Definicja faktury wewnętrznej
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4.2.3 Definicja rejestrów VAT dla faktury wewnętrznej
Dla potrzeb ujmowania w rejestrach VAT ww. transakcji, należy w programie zdefiniować rejestry VAT w
oparciu o następujące parametry:
 W oknie Ustawienia/Typy rejestrów/Rejestry sprzedaży dodać nowy rejestr:
o Rodzaj rejestru: Podlega VAT
o Jeśli Symfonia Handel współpracuje z Symfonia Finanse i Księgowość, to w polu "Rejestr w
FK" należy wybrać dokument zdefiniowany zgodnie z opisem w punkcie 2.2.3 - Definicja
rejestrów VAT dla faktury wewnętrznej



W oknie Ustawienia/Typy rejestrów/Rejestry zakupu dodać nowy rejestr:
o Rodzaj rejestru: Podlega VAT
o Jeśli Symfonia Handel współpracuje z Symfonia Finanse i Księgowość, to w polu "Rejestr w
FK" należy wybrać dokument zdefiniowany zgodnie z opisem w punkcie 2.2.3 - Definicja
rejestrów VAT dla faktury wewnętrznej

