
ORYGINAŁ
Sprzedawca dnia

symbol miejscowość

FAKTURA VAT Nr
zamówienie środek transportu

Dzień, miesiąc, rok

NIP sposób zapłaty termin zapłaty

Bank Nr konta

Nabywca

 Nazwa firmy lub imię i nazwisko

 Adres

Nazwa towaru lub usługi Ilość
Podatek

stawka kwota

zł,   gr zł,   gr % zł,   gr zł,   gr

Do zapłaty: 0,00 zł RAZEM: 0,00 0,00 0,00
22Słownie złotych: 0,00 0,00 0,00

70,00 0,00 0,00

30,00 0,00 0,00

0,00 0 0,00

0,00 zw 0,00

wystawiający fakturę
(1) w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać tylko miesiąc i rok sprzedaży ,
(2) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
(3) wypełnia się w przypadku, gdy stawka podatku jest niższa od podstawowej lub od towaru (usługi) stosuje się zwolnienie przedmiotowe od podatku
(4) np. potwierdzenie otrzymania towaru

dokonania sprzedaży (zaliczki)(1)

NIP(2)

Lp. Symbol klasyfikacji 
statystycznej 

(PKWiU/PKOB...) albo 
podstawa prawna (3)

Symb. 
j.m.

Cena 
jednostkowa 
bez podatku

Wartość towaru 
(usługi) bez podatku

Wartość towaru 
(usługi) z 

podatkiem

Uwagi:(4)



KOPIA
Sprzedawca   dnia  

 

symbol miejscowość

FAKTURA VAT Nr    
zamówienie środek transportu

  Dzień, miesiąc, rok  
NIP  sposób zapłaty termin zapłaty

Bank  Nr konta  
Nabywca

 
 Nazwa firmy lub imię i nazwisko

  
 Adres

Nazwa towaru lub usługi Ilość
Podatek

stawka kwota

zł,   gr zł,   gr % zł,   gr zł,   gr

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Do zapłaty: 0,00 zł RAZEM: 0,00 0,00 0,00
22Słownie złotych:  0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00

3

 

0,00 0,00 0,00

 
0,00 0 0,00

0,00 zw 0,00

wystawiający fakturę
(1) w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać tylko miesiąc i rok sprzedaży ,
(2) nie wypełnia się w przypadku gdy nabywca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej
(3) wypełnia się w przypadku, gdy stawka podatku jest niższa od podstawowej lub od towaru (usługi) stosuje się zwolnienie przedmiotowe od podatku
(4) np. potwierdzenie otrzymania towaru

dokonania sprzedaży (zaliczki)(1)

NIP(2)

Lp. Symbol klasyfikacji 
statystycznej 

(PKWiU/PKOB...) albo 
podstawa prawna (3)

Symb. 
j.m.

Cena 
jednostkowa 
bez podatku

Wartość towaru 
(usługi) bez podatku

Wartość towaru 
(usługi) z 

podatkiem

Uwagi:(4)


	Arkusz1

