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Od pierwszego stycznia 2011 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku
od towarów i usług, która m.in. zmienia stawki podatku. Zmiany dotkną zarówno
podstawowej stawki podatku, która wzrośnie do 23%, jak i stawek obniżonych.
Stawka 7% zostaje podniesiona do 8% oraz wprowadzona zostaje stawka 5% (na
żywność nieprzetworzoną i przetworzoną oraz książki i czasopisma specjalistyczne)
Podniesiona zostaje także stawka zryczałtowanego VAT dla rolników ryczałtowych
do 7%. Jak można sobie z tym poradzić?
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3 EURO oraz Gratyfikant 3). Posiadacze
tych systemów mogą kupić ich nowocze

Detalista na początek musi sobie odpo

wzrostem stawki podniesiona zostanie cena
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ZDANIEM SIECI HANDLOWEJ
Maria Cieślikowska
Dyrektor ds. PR i Komunikacji Zewnętrznej, Carrefour Polska
Wprowadzenie nowych stawek podatku VAT z początkiem 2011 roku pociąga za sobą nie
tylko konieczność przeprogramowania urządzeń fiskalnych, ale i wprowadzenie wielu zmian
w systemach informatycznych. Dla tak dużej sieci handlowej jak Carrefour zmiana stawek VAT
stanowi spore wyzwanie z technicznego, jak i organizacyjnego punktu widzenia - zmiany
muszą bowiem zostać jednocześnie wprowadzone na wielu różnych płaszczyznach. Trzeba
m.in. sprawdzić w systemie każdy artykuł i jeśli zachodzi taka konieczność odpowiednio zmodyfikować stawkę
VAT. Ustawa przewiduje przy okazji zmiany stawki VAT przesunięcie niektórych grup produktów do innych stawek
podatkowych, co dodatkowo komplikuje wspomniany proces. Zmiany dotyczą również drukarek fiskalnych, które
należy odpowiednio przeprogramować - a w sieci Carrefourfunkcjonuje kilka tysięcy tych urządzeń. Zmiana
stawki VAT skutkuje również zmianami w systemach księgowych, analitycznych, bazach danych i nierzadko
pociąga za sobą również modyfikacje oprogramowania. Dodatkową trudność stanowi fakt, że wszystkie zmiany
muszą zostać wprowadzone 1 stycznia. Nie można wprowadzić ich z wyprzedzeniem, ani w terminie później
szym, nie będzie obowiązywał także żaden okres przejściowy, dlatego osoby odpowiedzialne za wdrożenie zmian
będą musiały nadzorować cały proces zarówno 31 grudnia, jak i 1 stycznia. Operacja zmiany stawek VAT pociąga
za sobą koszty oraz wymusza od pracowników jak i poddostawców pracę w dniu ustawowo wolnym od pracy.
Carrefour Polska posiada ponad 300 placówek handlowych (w tym 82 hipermarkety) oraz 44 stacje benzynowe.
Pokazuje to skalę pracy jaką należy wykonać w związku z wprowadzanymi zmianami podatkowymi. Ponieważ
jest to proces złożony i czasochłonny, specjaliści z działu ITfirmy Carrefour od kilku tygodni intensywnie pracują
nad zapewnieniem sprawnego wprowadzenia zmian. W proces ich implementacji zaangażowane są również
zewnętrzne firmy świadczące usługi na rzecz Carrefour.

Użytkownik dostaje ponadto informacje, ile
razy uruchamiana była już operacja zmiany
VAT.
W przypadku drukarek fiskalnych należy
pamiętać, iż z powodu możliwej niejednokierunkowej zmiany stawki VAT w drukarce,
urządzenie może w czasie fiskalizacji zablo
kować pewien zbiór towarów. O ile urzą
dzenie pozwala na to, można sprawdzić te
dane towarów lub wydrukować zestaw za
blokowanych towarów. W przypadku zablo
kowania pojedynczych towarów, można je
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z narzędzia do zbiorczej zmiany nazwy fi
skalnej. Dobrze by operacja ta pozwalała nie
tylko na nadawanie nowych nazw, ale rów
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przeprowadzić samemu. W przeciwnym razie
należy skontaktować się z serwisantem.

ZDANIEM DYSTRYBUTORA
Przemysław Kreiser
Specjalista ds. Wdrożeń w Grupie Handlowej Emperia

Odnośnie kas fiskalnych, w większości przy
padków, zmiana stawek VAT będzie wiązała
się z usunięciem wszystkich towarów z kasy
i zaprogramowaniem jej już zmienionymi to
warami. Brzmi banalnie ale pomijając stosy ro
lek papieru, które w czasie tych operacji będą
zadrukowane, operacje te są niestety bardzo
czasochłonne. Oczywiście można sobie wy
obrazić opracowanie sposobów szybszych,
ale powinny być one stosowane przez bardzo
doświadczonych i świadomych serwisantów.
„Po wykonaniu zmian w przypisaniu podat
ku od towarów i usług wraz z zachowaniem
ich ceny netto, może okazać się iż wyliczone w

Biorąc pod uwagę skalę zmian, proces dostosowania się do nowych przepisów w zakresie
stawek podatku od towarów i usług (VAT) w Grupie Handlowej Emperia rozpoczęliśmy już kilka
miesięcy temu. Pozwoliło nam to szczegółowo zaplanować niezbędne modyfikacje i uwzględ
nić w nich specyficzne aspekty funkcjonowania poszczególnych dywizji Grupy. Aby proces
wdrożenia nowych przepisów przebiegał sprawnie, powołaliśmy specjalną grupę projektową,
która zajmuje się kontrolą i koordynacją wszelkich działań wtym zakresie. Prace skupiają się przede wszystkim
na wdrożeniu nowych przepisów do procesu sprzedaży i zakupu towarów oraz ewidencji rozliczeń i księgowań
wszystkich operacji prowadzonych przez Grupę Handlową Emperia. W ramach tych prac m.in. weryfikujemy
kartoteki towarowe, dostosowujemy własne i zewnętrzne systemy sprzedażowe, aktualizujemy oprogramo
wanie drukarek fiskalnych w sklepach i oddziałach dystrybucji. Do końca roku będziemy w pełni przygotowani
organizacyjnie i systemowo do prowadzenia działalności z uwzględnieniem nowych stawek VAT, zarówno
wdywizji dystrybucyjnej, jak i detalicznej Emperii. Jestem przekonany,że dzięki odpowiedniemu przygotowaniu,
przez proces wdrożenia nowych przepisów przejdziemy sprawnie i bezproblemowo, zachowując pełną ciągłość
sprzedaży i rozliczeń.

ten sposób ceny nie spełnią oczekiwania użyt
kowników. Aby dostosować ceny towarów po

zmianą stawek VAT od pierwszego stycznia

stawek" trzeba będzie używać na dokumen
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tach (dotyczy to zwłaszcza dokumentów ko

nik, należy się posłużyć mechanizmem przece

rów i usług (PKWiU) zastępując używaną dotej

rygujących). Podobnie z wydrukami rejestrów

ny. W wersji 1.25 Subiekta GT poza standardo

pory klasyfikację z 1997 roku.

VAT - dostępne powinny być wzorce wydru

wymi sposobami zaokrąglania podana została

Po rozpoczęciu roku 2011, przez pewien

możliwość zaokrąglania wyliczanych cen do

czas obok nowych stawek VAT, funkcjonować

ków na okres przejściowy, zawierające zarów
no stawki sprzed, ja ki po nowelizacji.

„dziewiątek na końcu"- radzi Arkadiusz Mazur.

będą stawki sprzed nowelizacji ustawy. Musi

Maja Świecka

Należy również pamiętać, że jednocześnie ze

zatem istnieć taka ewentualność, iż „starych

we współpracy z firmą InsERT

