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ĆWICZENIE 176
Wypełnij dowód wpłaty na podstawie następujących informacji:
•	 nazwa jednostki przyjmującej wpłatę: „Ikar” sp. z o.o., 01-368 Warszawa, ul. Kolejowa 14;
•	 nazwisko wpłacającego: Jan Kowalski, zamieszkały w Krakowie, ul. Młynarska 12 m. 5;
•	 data wpłaty = dzień wykonywania ćwiczenia;
•	 kwota wpłaty: 3000 zł;
•	 numer KP: 178/13;
•	 tytuł wpłaty: faktura 176/13 z dnia poprzedzającego wpłatę;
•	 w rubryce „Ma Konto” należy wpisać „rozrachunki z odbiorcami”;
•	 dowód wpłaty został ujęty w raporcie kasowym nr 3 w pozycji 17;
•	 wystawiającym i osobą otrzymującą gotówkę jest sporządzający ćwiczenie;
•	 sprawdzającym i zatwierdzającym dowód wpłaty jest kolega z ławki.

DOWÓD WPŁATY

pieczęć lub dane sprzedawcy dnia KP Nr

Od kogo:      
 

Winien
Kasa Ma

Konto

za co zł gr

Słownie zł ............................................................................................................. RAZEM

............................................................................................................ gr ................

Wystawił Sprawdził Zatwierdził Raport kasowy Kwotę powyższą otrzymałem

nr ....................

poz. ................... podpis kasjera

ĆWICZENIE 177
Beata Nowak, prowadząca sklep spożywczy „U Beaty”, przyjmuje w swoim sklepie płatności kar-
tami płatniczymi i płaci na rzecz agenta rozliczeniowego prowizję w wysokości 2,2% od każdej 
transakcji. Jaką kwotę prowizji zapłaci ona od transakcji na kwotę 5 zł, a jaką kwotę od transakcji 
na kwotę 800 zł? Odpowiedzi wpisz w pozostawione puste miejsca.

Prowizja od transakcji na kwotę 5 zł wyniesie:  .................................................................................................

Prowizja od transakcji na kwotę 800 zł wyniesie:  ............................................................................................
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ĆWICZENIE 178
Katarzyna Klosek, prowadząca sklep spożywczy „Smakuś”, przyjmuje w swoim sklepie płatności 
kartami płatniczymi i płaci na rzecz agenta rozliczeniowego prowizję w wysokości 1,9% od każdej 
transakcji, jednak nie mniej niż 0,40 zł. Jaką kwotę prowizji zapłaci ona od transakcji na kwotę 
5 zł, a jaką kwotę od transakcji na kwotę 800 zł? Odpowiedzi wpisz w pozostawione puste miejsca.

Prowizja od transakcji na kwotę 5 zł wyniesie:  .................................................................................................

Prowizja od transakcji na kwotę 800 zł wyniesie:  ............................................................................................

ĆWICZENIE 179
Wiktoria Poleska, prowadząca sklep spożywczy „Osiedlowy”, przyjmuje w swoim sklepie płat-
ności kartami płatniczymi i płaci na rzecz agenta rozliczeniowego prowizję w wysokości 1,8% 
od każdej transakcji, powiększoną o stałą dopłatę wynoszącą 0,20 zł. Jaką kwotę prowizji zapłaci 
ona od transakcji na kwotę 5 zł, a jaką kwotę od transakcji na kwotę 800 zł. Odpowiedzi wpisz 
w pozostawione puste miejsca.

Prowizja od transakcji na kwotę 5 zł wyniesie:  .................................................................................................

Prowizja od transakcji na kwotę 800 zł wyniesie:  ............................................................................................

ĆWICZENIE 180
Na podstawie trzech poprzednich ćwiczeń uzupełnij tabelę, wpisując, ile procentowo wyniosła 
prowizja na rzecz agenta rozliczeniowego płacona w przypadku każdej transakcji przez właścicielki 
poszczególnych sklepów. Wyniki obliczeń zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

Sklep Prowizja na rzecz agenta rozliczeniowego 
w procentach od transakcji na kwotę 5 zł 

Prowizja na rzecz agenta rozliczeniowego 
w procentach od transakcji na kwotę 800 zł

„U Beaty” 

„Smakuś”

„Osiedlowy”

ĆWICZENIE 181
Emilia Goździcka, prowadząca sklep papierniczy „Tornister”, przyjmuje w swoim sklepie płatności 
kartami płatniczymi. Miesięczna opłata systemowa na rzecz agenta rozliczeniowego wynosi 10 zł, 
a miesięczna opłata za dzierżawę terminala 100 zł. Prowizja od każdej transakcji na rzecz agenta 
rozliczeniowego składa się z dwóch części: opłaty stałej (niezależnej od wielkości transakcji) 
w wysokości 0,20 zł oraz opłaty zmiennej (zależnej od wielkości transakcji) w wysokości 1,8%. 
W sierpniu 2013 r. 240 klientów jej sklepu dokonywało zapłaty kartami płatniczymi, a łączna kwota 
zakupów, za które zapłacili kartami płatniczymi, wyniosła 9000 zł.

Jakie były całkowite koszty przyjmowania płatności kartami płatniczymi poniesione w sierpniu 
2013 r. przez Emilię Goździcką?

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
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ĆWICZENIE 182
Która z form płatności za transakcje przeprowadzane w Internecie jest Twoim zdaniem najwygod-
niejsza dla klienta? Odpowiedź wraz z uzasadnieniem wpisz do pozostawionych pustych wierszy.

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

ĆWICZENIE 183
Wypełnij rachunek na podstawie następujących informacji:

•	 sprzedawca: Sklep Wielobranżowy „Kompleks” Katarzyna Długokięcka, ul. Sportowa 1, 58-305 
Wałbrzych, NIP 886-20-46-518;

•	 nabywca: Restauracja „Pablo” Paweł Wójcik, ul. 1 Maja 116, 58-311 Wałbrzych, NIP 521-103-24-45;
•	 miejsce i data wystawienia: Wałbrzych, 20 lipca 2013 r.;
•	 numer rachunku: 23/07/2013;
•	 zakupione towary: herbata cejlońska 2 kg – cena za 1 kg 50 zł, masło 1,5 kg – cena za 1 kg 12 zł.

Sprzedawca

Miejscowość:

Data wystawienia:

RACHUNEK Nr

Kupujący: 
                  

Lp. Nazwa towaru J.m. Ilość
Cena 

jednostkowa Wartość

zł gr zł gr

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT RAZEM

Do zapłaty słownie:
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ĆWICZENIE 184
Wypełnij fakturę na podstawie następujących informacji:

•	 sprzedawca: Sklep z artykułami szkolnymi Wanda Starzyk, ul. Warszawska 1, 62-500 Konin, 
NIP 512-124-46-18;

•	 nabywca: Zespół Szkół Zawodowych, ul. Kwiatowa 1, 62-500 Konin, NIP 532-134-46-22;
•	 data dostawy i wystawienia: 5 września 2013 r.;
•	 miejscowość: Konin;
•	 numer faktury: 12/09/2013;
•	 zakupione towary: 

 – podręcznik „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej” – 20 szt., cena jed-
nostkowa netto 20 zł, stawka VAT 5%;

 – gazeta „Dziennik przedsiębiorcy” – 2 szt., cena jednostkowa netto 2 zł, stawka VAT 8%; 
 – notatnik A4 – 5 szt., cena jednostkowa netto 6 zł, stawka VAT 23%;
 – długopisy – 10 szt., cena jednostkowa netto 1 zł, stawka VAT 23%;

•	 forma zapłaty: gotówka;
•	 osoba wystawiającą fakturę: Beata Kozak.

FAKTURA NR
Miejscowość

Data wystawienia

Data dostawy

SP
RZ

ED
AW

CA

NA
BY

W
CA

nr identyfikacyjny nr identyfikacyjny

Nazwa towaru/usługi Ilość J.m.
Cena jedn. bez 
podatku netto

Wartość bez 
podatku netto Stawka 

VAT
Kwota VAT

Wartość 
z podatkiem 

brutto
zł gr zł gr zł gr zł gr

Do zapłaty
Razem X

w tym: zw.

Słownie:      
Towar otrzymałem

dnia                                   podpis

23%

8%

5%

Forma płatności: 

podpis osoby wystawiającej fakturę

Konto:

Środek transportu:
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ĆWICZENIE 185
W przedstawionym poniżej fragmencie faktury uzupełnij zacienione na jasnoniebiesko miejsca.

Nazwa towaru / usługi Ilość J.m.

Cena jedn.
bez podatku

netto

Wartość
bez podatku

netto
Stawka

VAT
%

Kwota
VAT

Wartość
z podatkiem

brutto
zł gr zł gr zł gr Zł gr

Drewno opałowe 3 m3 100 00 8  
Wiaderko 2 szt. 23 24 60

Komplet ogrodniczy 1 szt. 50 00 50 00 11 50 61 50

Zraszacz trawy  szt.  150 00 184 50

Należność ogółem  Razem  X  

 w tym:

 zw.   

 23%  

 8%   

 0%   

ĆWICZENIE 186
Spółka z o.o. „Odra” z Opola zorganizowała bankiet dla Spółki Akcyjnej „Małapanew” z Ozimka. 
Za organizację bankietu spółka „Odra” wystawiła fakturę i przesłała ją spółce „Małapanew”. Oso-
ba sprawdzająca tę fakturę stwierdziła, że w fakturze zapisano błędną wartość usługi. W pustych 
wierszach odpowiedz, kto i w jaki sposób powinien skorygować ten błąd.

W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie skorzystaj z przepisów zawartych w § 13, 14 i 15 
Rozporządzenia Ministra z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatni-
kom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie 
mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68 z 2011 r., poz. 360, 
z późn. zm.).

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

ĆWICZENIE 187
Spółka z o.o. „Słupia” ze Słupska otrzymała fakturę od Spółdzielni Pracy „Pomerania” ze Szczecina. 
Faktura zawierała błąd w adresie spółki „Słupia”. W pustych wierszach odpowiedz, kto i w jaki 
sposób powinien skorygować ten błąd.

W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie skorzystaj z przepisów zawartych w § 15 Rozporządzenia 
Ministra z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania 
faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68 z 2011 r., poz. 360, z późn. zm.).

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
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ĆWICZENIE 188
Po zapoznaniu się z zamieszczonym fragmentem Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych wa-
runkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 z 2002 r., poz. 
1176, z późn. zm.) odpowiedz na pytania znajdujące się pod tekstem. Uzasadnij swoje odpowiedzi.
(...) Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy 
ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub go-
spodarczą (towar konsumpcyjny). (...)
Art. 2. 1. Sprzedawca jest obowiązany podać do wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru konsump-
cyjnego oraz jego cenę jednostkową (cenę za jednostkę miary), chyba że wyrażają się one tą samą kwotą. Przy 
sprzedaży towaru konsumpcyjnego oferowanego luzem jest wymagane podanie jedynie ceny jednostkowej. 
Taki sam sposób podawania cen powinien być stosowany w reklamie. (...)
Art. 3. (...) 5. Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elemen-
ty jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.
6. Informacje lub dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 5, powinny być sporządzone w języku polskim lub, 
o ile rodzaj informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Wymogu używania języka 
polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia 
towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej. (...)

1. Czy ustawa ma zastosowanie, jeżeli Jan Krok, prowadzący działalność gospodarczą, kupił 
komputer wykorzystywany do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?

 .............................................................................................................................................................................................

2. Czy ustawa ma zastosowanie, jeżeli Jan Krok, prowadzący działalność gospodarczą, kupił kom-
puter wykorzystywany przez jego dzieci do nauki, korzystania z Internetu, gier itp.?

 .............................................................................................................................................................................................

3. Czy w sklepie, w którym najczęściej dokonujesz zakupów, na wszystkich towarach znajdują się 
ich ceny oraz ceny jednostkowe (ceny za jednostkę miary), np. cena za 1 kg masła sprzedawa-
nego w kostkach lub cena za 1 kg czekolady sprzedawanej w tabliczkach?

 .............................................................................................................................................................................................

4. Zapytaj swoich rodziców, kiedy ostatnio dokonywali zakupu sprzętu gospodarstwa domowego. 
Czy z zakupionym towarem otrzymali oni wszystkie elementy wyposażenia oraz instrukcję 
obsługi i konserwacji sporządzoną w języku polskim? Czy instrukcja ta była napisana zrozu-
miałym językiem?

ĆWICZENIE 189
Odpowiedz na pytania, wpisując odpowiedzi w pustych wierszach.

1. Jaki dokument powinien być wystawiony przez sprzedawcę w sytuacji, gdy klient dokonuje 
zwrotu zakupionych towarów, na które została wystawiona faktura?

 .............................................................................................................................................................................................

2. Jaki dokument musi być zawsze przekazany klientowi sklepu, w którym obroty i kwoty podatku 
należnego są rejestrowane przy użyciu kas fiskalnych?

 .............................................................................................................................................................................................

3. Kupujący, który przy dokonywaniu zakupów otrzymał od sprzedawcy fakturę, stwierdził, że 
w jego numerze NIP został popełniony błąd. Jaki dokument powinien być przez niego wysta-
wiony w tej sytuacji?

 .............................................................................................................................................................................................
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4. Klient sklepu spożywczego prowadzonego przez Agatę Dzik poprosił o wystawienie mu doku-
mentu potwierdzającego sprzedaż. Agata Dzik nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT. Jaki 
dokument potwierdzający sprzedaż powinna wystawić temu klientowi?

 .............................................................................................................................................................................................

5. Klient księgarni prowadzonej przez Magdę Karwan poprosił o wystawienie mu dokumentu 
potwierdzającego sprzedaż. Magda Karwan jest czynnym podatnikiem VAT. Jaki dokument 
potwierdzający sprzedaż powinna wystawić temu klientowi?

 .............................................................................................................................................................................................

ĆWICZENIE 190
Oceń prawdziwość poniższych zdań i wstaw krzyżyk we właściwej kolumnie tabeli.

Zdanie Prawda Fałsz

1. Sprzedawca, który chce sprawdzić autentyczność banknotów, może wyjść z otrzymanym 
od klienta banknotem na zaplecze sklepu, jeżeli tam znajduje się tester banknotów.

2. Polecenie przelewu jest jedną z gotówkowych form płatności.

3. Jeżeli przedsiębiorca ma obowiązek stosowania kasy rejestrującej, to należy rejestrować 
w niej jedynie sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej.

4. Gdy kasa rejestrująca przestanie działać z powodu braku zasilania, należy wstrzymać 
sprzedaż lub zacząć korzystać z kasy rezerwowej, jeżeli firma taką posiada.

5. Jeżeli po otrzymaniu paragonu fiskalnego klient poprosi o wystawienie faktury, 
sprzedawca może ją wystawić pod warunkiem, że klient odda paragon fiskalny.

6. Zabronione jest używanie kas rejestrujących, które nie mają możliwości drukowania 
numeru NIP nabywcy.

7. Rachunki są dokumentami potwierdzającymi sprzedaż, wystawianymi na życzenie 
kupującego przez czynnych podatników VAT.

8. Każdy rachunek musi być podpisany przez jego wystawcę.

9. Fakturę należy wystawić w ciągu siedmiu dni od daty wykonania usługi, wydania towaru 
lub otrzymania zaliczki.

10. Fakturę można wystawiać tylko w tradycyjnej papierowej formie.

11. Jeżeli po wystawieniu faktury sprzedawca udzielił rabatu dotyczącego sprzedanych 
towarów lub usług, powinien wystawić notę korygującą.

12. Podstawowym aktem normatywnym regulującym umowę sprzedaży jest kodeks cywilny.

13. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż konsumencką ma obowiązek potwierdzenia na 
piśmie wszystkich istotnych postanowień zawartej umowy w sytuacji, gdy cena towaru 
jest wyższa niż 2000 zł.

14. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż konsumencką poza lokalem przedsiębiorstwa 
ma obowiązek pisemnego poinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie 
odstąpienia od umowy.

15. Przedsiębiorca świadczący usługi dla konsumentów ma obowiązek przedstawienia 
konsumentowi przed wykonaniem usługi cennika wraz z dokładnym określeniem 
rodzaju i zakresu usług.
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ĆWICZENIE 191
Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej fragmentem Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) a następnie odpowiedz 
na zamieszczone pod nim pytania, wpisując odpowiedzi w puste wiersze.

(...) Art. 16. 1. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umiesz-
czać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób 
i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym 
i gospodarczym. (...)

Art. 20. 1. Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, 
zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim:
1) określających firmę przedsiębiorcy i jego adres;
2) umożliwiających identyfikację towaru. (...)

Art. 21. Jeżeli przedsiębiorca oferuje towary lub usługi w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość 
za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych, jest 
on obowiązany do podania w ofercie co najmniej następujących danych:
1) firmy przedsiębiorcy;
2) numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
3) siedziby i adresu przedsiębiorcy. (...)

1. Na metkach zabawek wprowadzanych do obrotu w Polsce przez spółkę z o.o. „Maskotka” ze 
Śremu znajduje się nazwa towaru „Zabawka dla dzieci do lat 3” oraz informacja o zgodności 
zabawki z wymogami bezpieczeństwa. Jakich informacji wymaganych przez ustawę o swobodzie 
działalności gospodarczej zabrakło na metkach?

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

2. Na stronie internetowej księgarni prowadzącej sprzedaż internetową znajdują się informacje: 
Księgarnia internetowa – Tomasz Guzdyk, ul. Kołobrzeska 8, 75-013 Koszalin. Jakich infor-
macji wymaganych przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej zabrakło na stronie?

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

3. Kazimierz Kruk, prowadzący firmę budowlaną „Kabud”, wysłał ofertę do Spółdzielni Mieszka-
niowej „Tęcza” w Jarosławiu, a której umieścił następujące informacje dotyczące swojej firmy: 
Firma budowlana „Kabud” – Kazmierz Kruk, ul. Polna 7, 37 -502 Jarosław, www.kabud.com.pl, 
e-mail: kabud@kabud.com.pl, tel. 661-966-201. Jakich informacji wymaganych przez ustawę 
o swobodzie działalności gospodarczej zabrakło w ofercie?

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................



94

ĆWICZENIE 192
Połącz pojęcia wymienione w lewej kolumnie tabeli z odpowiadającymi im charakterystykami 
zamieszczonymi w prawej kolumnie i wpisz pary (cyfra + litera) do wierszy pod tabelą.

Pojęcie Charakterystyka

1. Polecenie przelewu 
(przelew) A. Oszustwo polegające na kopiowaniu danych z jednej karty płatniczej na inną

2. Faktura VAT-RR B. Dokument potwierdzający sprzedaż, wystawiany na żądanie kupującego przez 
czynnych podatników VAT

3. Nota korygująca C. Dokument potwierdzający sprzedaż, wystawiany na życzenie kupującego 
przez przedsiębiorców, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT

4. Faktura korygująca
D. Bezgotówkowa forma płatności, która polega na tym, że kupujący wydaje 

bankowi dyspozycję (polecenie) przekazania określonej kwoty ze swojego 
rachunku na rachunek bankowy sprzedającego

5. Rachunek
E. Sprzedaży rzeczy ruchomej na rzecz kupującego, którym jest osoba fizyczna 

dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową

6. Faktura F. Dokument korygujący fakturę wystawiany przez nabywcę towaru lub usługi

7. Skimming G. Faktura wystawiana w związku z nabyciem produktów rolnych od rolników 
opłacających zryczałtowany podatek VAT

8. Sprzedaż konsumencka H. Dokument korygujący fakturę, wystawiany przez sprzedawcę
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