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Dot. Umieszczanie numeru NIP nabywcy na paragonach fiskalnych

Szanowny Panie Inspektorze!
Firma KAMSOFT S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oprogramowania dla szeroko rozumianego rynku zdrowia, w tym w
zakresie wytwarzania oprogramowania dla aptek. Jednym z zadań realizowanych na rzecz aptek jest dostawa i implementacja drukarek fiskalnych.
W dniu 23.01.2020 r. firma KAMSOFT S.A. weszła w posiadanie dokumentu o numerze 0112-KDIL2-2.4012.523.2019.2.MŁ, wydanego przez Dyrektora
Krajowej Informacji Skarbowej, dotyczącego interpretacji indywidualnej, na zapytanie jednej firmy krajowej, w sprawie sposobu umieszczania numeru
NIP nabywcy na paragonie fiskalnym.
Z przedmiotowej interpretacji indywidualnej wynika, że umieszczenie numeru NIP nabywcy poza częścią fiskalną paragonu, czyni ten paragon
wadliwym, a wystawienie faktury na podstawie takiego paragonu stanowi naruszenie przepisów prawa i rodzi sankcje karne zarówno dla sprzedawcy
i nabywcy.
Poruszany problem, o którego wyjaśnienie prosimy, dotyczy drukarek fiskalnych pracujących w aptekach, które można podzielić na:
1. Drukarki „nowszej generacji”, których paragony fiskalne zawierają w części fiskalnej odpowiednie pole na wprowadzenie numeru NIP nabywcy
i te paragony nie budzą wątpliwości. Przykład paragonu fiskalnego z drukarki „nowszej generacji” pokazano w Załączniku P1.
2. Drukarki „starszej generacji” wyprodukowane wiele lat temu, które z uwagi na obowiązujące wówczas przepisy nie posiadały w części fiskalnej
paragonu, stosownego pola przeznaczonego na wprowadzenie numeru NIP nabywcy. Przykład paragonu fiskalnego z drukarki „starszej
generacji” pokazano w Załączniku P2. Szacuje się, że aktualnie na rynku aptecznym funkcjonuje kilkanaście tysięcy drukarek fiskalnych „starszej
generacji”.
Z przepisów obowiązujących od początku 2020 r. wynikało, że faktura VAT może być wystawiona do paragonu fiskalnego pod warunkiem, że na
paragonie fiskalnym naniesiony zostanie NIP nabywcy.
Ponieważ drukarki fiskalne „starszej generacji” nie posiadały możliwości umieszczenia numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu, firma
KAMSOFT wykonała modyfikację oprogramowania aptecznego, które umieszczało numer NIP w części niefiskalnej paragonu, czym został spełniony
obowiązek umieszczania numeru NIP na paragonie. Przykład paragonu fiskalnego z drukarki „starszej generacji”, z numerem NIP umieszczonym w
części niefiskalnej paragonu pokazano w Załączniku P3.
W pozyskanej w dniu 23.01.2020 r. interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął, że paragon fiskalny z numerem
NIP nabywcy w części niefiskalnej paragonu jest wadliwy oraz nie uprawnia do wystawienia faktury VAT i rozliczania podatku VAT.
W związku z poważnym problemem, a wręcz niemożliwością szybkiej wymiany kilkunastu tysięcy drukarek „starszej generacji”, na drukarki „nowszej
generacji”, firma KAMSOFT zamierza zastosować rozwiązanie tymczasowe polegające na, usunięciu numeru NIP nabywcy z części niefiskalnej
paragonu i wprowadzenie numeru NIP paragonu w części fiskalnej paragonu, w polu przeznaczonym na numer kasy i oznaczenie kasjera.
Ponieważ numer kasy i oznaczenie kasjera jest krótkim ciągiem znaków, pole przeznaczone na wprowadzenie tego identyfikatora zawiera wolną
przestrzeń, w której po odpowiedniej adaptacji jest możliwość dodatkowego umieszczenia numeru NIP nabywcy. Należy zaznaczyć, że wprowadzenie
numeru NIP nabywcy w polu przeznaczonym na numer kasy i oznaczenie kasjera nie zniekształca, ani nie uszczupla informacji o kasjerze. Przykład
paragonu fiskalnego z drukarki „starszej generacji”, z numerem NIP umieszczonym w części fiskalnej paragonu, w polu przeznaczonym na numer kasy
i oznaczenie kasjera pokazano w Załączniku P4.
Pytanie jakie zadajemy brzmi – Czy umieszczenie w części fiskalnej paragonu, w polu przeznaczonym na numer kasy i oznaczenie kasjera, dodatkowej
informacji dotyczącej numeru NIP nabywcy, czyni ten paragon prawidłowy i czy na podstawie takiego paragonu sprzedawca (apteka) może wystawić
fakturę VAT, uprawniającą nabywcę do rozliczenia podatku VAT. Dla usunięcia wątpliwości podkreślamy, że numer kasy i oznaczenie kasjera pozostaną
również umieszczone, a modyfikacja polega na dopisaniu w wolnym obszarze tego pola NIP nabywcy.
Naszą wątpliwość budzi propozycja zastosowania tymczasowego środka zaradczego polegającego na drukowaniu numeru NIP w części fiskalnej
paragonu, ale w polu, które zgodnie z intencją przeznaczone jest dla innej informacji.
W uzupełnieniu wyjaśniamy, że do czasu uzyskania wiążącej odpowiedzi, zamierzamy tymczasowo umieścić w systemie aptecznym, odpowiedni
przełącznik parametryczny, za pomocą którego użytkownik (apteka), według własnej wiedzy i na własną odpowiedzialność może ustawić parametr i
odpowiednio drukować numer NIP nabywcy w części fiskalnej lub niefiskalnej paragonu.
Z wyrazami głębokiego uszanowania!
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Załącznik P1
Paragon fiskalny z drukarki „nowszej generacji” zawierający numer NIP
w części fiskalnej.

Załącznik P2
Paragon fiskalny z drukarki „starszej generacji” nie zawierający numeru
NIP.

Załącznik P3
Paragon fiskalny z drukarki „starszej generacji” zawierający numer NIP
w części niefiskalnej.

Załącznik P4
Paragon fiskalny z drukarki „starszej generacji” zawierający numer NIP
w części fiskalnej, umieszczony dodatkowo w polu przeznaczonym na
oznaczenie kasjera.
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