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SUBIEKT NEXO

Reprezentuję jednostkę samorządu terytorialnego (JST)  
– jak wystawiać dokumenty sprzedaży i zakupu

Aby wystawiać dokumenty sprzedaży i odzwierciedlić zależności pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego  
a jednostką podrzędną, należy dokonać kilku ustawień w programie.

W danych firmy trzeba wybrać jednostkę samorządu terytorialnego – wcześniej dodaną w module Klienci. 

W module Konfiguracja –> Wzorce wydruków dostępne są dwa nowe wzorce, które należy wykorzystywać podczas 
drukowania dokumentów. Mają one dodatkowe ustawienia, takie jak np. etykieta nazwy dla sprzedawcy.
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Wystawiam faktury dla JST – jak wystawiać dokumenty sprzedaży i zakupu
Pierwszym krokiem powinna być odpowiednia konfiguracja danych w module Klienci. W danych klienta (np. Urząd Miejski 
Wrocławia) w zakładce Handel należy dodać oddział/oddziały (np. szkoły).

W przypadku sprzedaży można rozpatrywać dwa przypadki:
1. Oddział, który jest płatnikiem – wskazanie go na fakturze jako nabywcy.
2. Program wstawi dane takiego klienta w polu nabywcy, z informacją, że jest to oddział będący płatnikiem. Dodatkowo 

istnieje możliwość ustawienia centrali jako nabywcy, a oddziału jako odbiorcy (funkcja naprawcza -> ostrzeżenie). 
3. Oddział, który nie jest płatnikiem – wskazanie go na fakturze jako nabywcy.

Program automatycznie wskaże oddział jako odbiorcę, a centralę jako nabywcę. Wyświetli się też odpowiedni komunikat 
informujący, że została wykonana taka operacja. Firma, która jest oddziałem i nie jest płatnikiem, nie będzie mogła być 
ustawiona jako nabywca. 

W przypadku wydań magazynowych (i zamówień od klientów) również można rozpatrywać dwa przypadki: 

1. Oddział, który jest płatnikiem – wskazanie go na fakturze jako odbiorcę.
2. Na fakturze program wstawi oddział jako odbiorcę. Pojawi się informacja, że można wstawić centralę jako innego 

nabywcę.
3. 2. Oddział, który nie jest płatnikiem – wskazanie go na fakturze jako odbiorcę.
4. Jako odbiorca wskazany zostaje oddział. Centralna automatycznie ustawiana jest jako inny nabywca. 
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PROGRAMY KSIĘGOWE – RACHMISTRZ NEXO I REWIZOR NEXO

W przypadku, gdy program księgowy linii InsERT nexo wykorzystywany jest przez podmiot podległy np. szkołę, która 
podlega gminie, w kartotece Moja Firma (mnemonik MF) należy uzupełnić pole Jednostka nadrzędna do rozliczeń VAT. 

Jednostka nadrzędna może zostać uzupełniona już w kreatorze tworzenia podmiotu InsERT nexo.

Po zdefiniowaniu jednostki nadrzędnej (np. gminy) program w wielu miejscach informuje użytkownika o tym, że nie jest on 
samodzielnym podatnikiem VAT i powinien przesyłać informacje o rozliczeniach z podatku od towarów i usług do swojej 
jednostki nadrzędnej. Program ostrzega go też, że nie powinien samodzielnie rozliczać się z podatku VAT. Dzieje się tak w 
przypadku dodawania okresu rozliczeniowego VAT w module Konfiguracja.

Uproszczona deklaracja VAT-7/7K oraz VAT-UE/UEK
Od momentu wskazania jednostki nadrzędnej w podmiocie, program blokuje możliwość wystawienia standardowych 
deklaracji VAT-7/7K oraz UE i UEK.
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Aby przekazać dane rozliczeniowe VAT do jednostki nadrzędnej, należy posłużyć się tzw. deklaracją cząstkową, którą 
wystawia się w taki sam sposób, jak standardową deklarację.

Formularz deklaracji cząstkowej zbudowany jest tak samo jak standardowy formularza VAT-7. Różnica polega na tym, że 
wartości wykazane w deklaracji cząstkowej nie są zaokrąglane. Należy pamiętać o tym, że deklaracja cząstkowa podmiotu 
podrzędnego nie podlega żadnym operacjom związanym z elektroniczną wysyłką.

Deklarację cząstkową należy zapisać, a następnie przesłać do jednostki nadrzędnej (np. w formie PDF).

Przekazywanie danych o VAT do jednostki nadrzędnej za pomocą pliku JPK_VAT
Należy pamiętać o tym, że oprócz przesyłania cząstkowej deklaracji VAT7/7K/UE/UEK jednostka podległa ma możliwość 
przesyłania informacji o swoich rozliczeniach w postaci pliku JPK_VAT. Plik taki może wygenerować jako: 

• plik wewnętrzny w Subiekcie nexo (w którym jednostka podległa ewidencjonuje swoje dokumenty sprzedażowe  
i zakupowe), w module e-Sprawozdawczość JPK_VAT, 

• plik rozliczeniowy w Rewizorze/Rachmistrzu nexo (w którym jednostka podległa prowadzi swoją księgowość),  
w module Deklaracje – e-Sprawozdawczość JPK_VAT.

Po zapisaniu pliku JPK_VAT na dysku możliwe jest przesłanie go do jednostki nadrzędnej (np. e-mailem). 
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Użytkownik Rewizora/Rachmistrza nexo w jednostce nadrzędnej może wczytać taki plik bezpośrednio do modułu  
e-Sprawozdawczość JPK_VAT w swoim programie. Może także zaimportować zapisy VAT zakupu i sprzedaży do ewiden-
cji VAT z otrzymanego pliku. Na ich podstawie można wówczas utworzyć deklarację VAT-7.

UWAGA! Należy pamiętać o tym, że jednoczesne wczytanie pliku JPK_VAT do ewidencji VAT i do modułu  
Deklaracje – e-Sprawozdawczość JPK_VAT może spowodować zdublowanie zapisów VAT. Stanie się tak, gdy 
źródłem danych do pliku rozliczeniowego będzie ewidencja VAT (z wczytanymi wcześniej zapisami z pliku) oraz 
scalone pliki wewnętrzne JPK_VAT (te same, co zaimportowane do ewidencji, wczytane do e-Sprawozdawczości 
JPK_VAT). 


