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STRONA 2

Co znajdziesz w środku?

Własny biznes to ogromna odpowiedzialność. Jako firma z długoletnim
doświadczeniem doskonale wiemy, jakie mogą towarzyszyć Ci obawy.
Prowadzenie własnej działalności na każdym etapie jej rozwoju wzbudza
wiele niewiadomych, ale i ciekawości. Dlatego postanowiliśmy przygotować
specjalne materiały, które będą odpowiadać na najczęściej zadawane
pytania przez naszych klientów. Znajdziesz w nich konkretną wiedzę, która
pomoże Ci zrozumieć najistotniejsze kwestie związane z prowadzeniem firmy
w Holandii.
Jesteśmy przekonani, że to zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia zwiększa
Twoją szansę na osiągnięcie sukcesu. Istnieje szereg dróg poszerzania
wiedzy z zakresu prowadzenia własnej działalności w Holandii, a my chcemy
ułatwić Ci ten proces. Materiały te są niezwykle wartościowym wsparciem, a
także posłużą Ci w codziennej pracy.
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POPRAWNIE WYSTAWIONA
FAKTURA ORAZ CREDITNOTA

Poprawnie wystawiona faktura dla klienta jest ważnym dokumentem w administracji, jest
zawsze akceptowana przez zleceniodawcę i powinna być opłacona w terminie. Możecie
być też pewni, że zostanie zatwierdzona przez inspektora z Belastingdienst w przypadku
kontroli administracji firmy. Warto zatem zadbać o jej poprawną konstrukcję, dane oraz
archiwizację.
Faktura jest podstawowym dokumentem księgowym. Jej zasadniczą funkcją jest
udokumentowanie transakcji i umożliwienie poprawnego jej ujęcia w księgach zarówno
wystawcy, jak i odbiorcy faktury. Przepisy nie zawierają jednego wiążącego wzoru faktury,
wskazują jedynie, jakie elementy powinna ona zawierać. Tymczasem poprawnie
wystawiona faktura pozwala uniknąć problemów zarówno przy odliczaniu BTW, jak i
prowadzeniu prawidłowej księgowości.

STRONA 5

OBOWIĄZKOWE
ELEMENRY FAKTURY
Do obowiązkowych elementów faktury należą:
Dane firmy wystawiającej fakturę:
- nazwa firmy
- adres firmy
- numer BTW
- numer KVK
- numer konta (IBAN)
- numer telefonu
- e-mail
Dane zleceniodawcy:
- nazwa firmy
- adres firmy
- numer BTW (w przypadku faktury verlegd)
- numer KVK (w przypadku faktury dla firmy)
Data faktury
Numer faktury (chronologicznie!!! 01-2016; 02-2016 itd.)
Opis wykonanej pracy
Kwota netto
Kwota BTW
Kwota brutto
Termin i warunki płatności
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PRZYKŁADY OPISU
FAKTURY
Poniżej zaprezentowano przykłady poprawnego opisu faktury:

Voor u verrichte diverse verbouwingwerkzaamheden bij het project in…
(Utrecht, Rotterdam, Elastraat 10).
Voor

u

verrichte

timmerwerkzaamheden,

schilderwerkzaamheden… etc…
Schoonmaakdiensten in de week nr. 1-2016.
Materiaalkosten…
Aan u geleverd materialen…

stukadoorwerkzaamheden,
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NALICZANIE BTW

Naliczanie BTW od kwoty NETTO
BTW 21%
€ 1.000 (netto bedrag) x 0,21 = € 210 (BTW bedrag) = € 1.210 (brutto bedrag)
BTW 9%
€ 1.000 (netto bedrag) x 0,09 = € 90 (BTW bedrag) = € 1.090 (brutto bedrag)

Naliczanie BTW od kwoty BRUTTO
BTW 21%
€ 1.500 (brutto bedrag) x 21/121 = € 260,33 (BTW 21%)
1.500 – 260,33 = € 1.239,67 (netto bedrag)
BTW 9%
€ 1.500 (brutto bedrag) x 9/109 = € 123,85 (btw 9%)
1.500 – 123,95 = € 1.376,05 (netto bedrag)
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WEZWANIE DO ZAPŁATY
FAKTURY

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać elementy takie, jak:
datę i miejsce sporządzenia,
określenie wierzyciela i dłużnika,
dokładną kwotę zaległości wraz z numerem faktury (lub innego dokumentu
potwierdzającego należność) oraz wymaganą datę płatności,
termin, w którym dłużnik powinien uregulować zaległość oraz formę płatności, np.
gotówką w kasie firmy, przelew bankowy na wskazany numer konta,
podpis osoby wysyłającej pismo wraz z imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem
pełnionym w firmie, telefonem lub e-mailem kontaktowym,
informacje o konsekwencjach, jakie podejmie wierzyciel, jeśli dłużnik w określonym
terminie nie ureguluje zaległości (tu jednak należy pamiętać, iż ostrzeżenia o
konsekwencjach

nie

mogą

być

sprzeczne

z

obowiązującym

prawem

przejaskrawiane).
Opcjonalnie może zawierać również:
wartość odsetek za opóźnienie w spłacie, jeśli wierzyciel dokonał ich naliczenia.

i
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FAKTURA KORYGUJĄCA
CZYLI CREDIT-NOTA

Obowiązek wystawienia faktury korygującej dotyczy przypadków, kiedy po wystawieniu
faktury nastąpiło obniżenie lub podwyższenie ceny, stwierdzono pomyłki w cenie, stawce,
kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
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ANULOWANIE FAKTURY

Kiedy można anulować fakturę VAT?
Poprawienie błędu poprzez anulowanie fakturymożliwe jest tylko po spełnieniu łącznie
dwóch warunków:
transakcja w ogóle nie doszła do skutku,
faktura VAT nie trafiła do obiegu prawnego (nie dotarła do odbiorcy) – wystawca
posiada oba egzemplarze,
płatność została przekazana do incasso i nie została odzyskana,
zleceniodawca ogłosił bankructwo i zostało wysłane pismo od kuratora, że płatność
nie zostanie uregulowana.

Kim jesteśmy?
TNP Fiscaaladvies to firma od ponad 15 lat aktywnie
wspierająca Polaków w Holandii – zarówno w sprawach
indywidualnych, jak i w prowadzeniu ich własnych biznesów.
Obserwując na co dzień z bliska poczynania małych polskich
przedsiębiorców na terenie Holandii, działalność została
poszerzona o TNP Szkolenia. Jako firma szkoleniowa oferujemy
kursy oraz warsztaty w języku polskim, stawiając w ten sposób
na świadomy rozwój i edukację polskich przedsiębiorców w
Holandii.
Jako firma pragniemy nieustannie się rozwijać. Dlatego
przychodzimy
do
Ciebie
z
nowymi
rozwiązaniami.
Przygotowaliśmy specjalną platformę Epodatek.nl. Oferujemy
możliwość rozliczenia Twojego podatku online prosto z domu,
za pomocą naszej strony internetowej lub dedykowanej aplikacji,
którą możesz pobrać na swój telefon.
TNP to nie tylko firma. To przede wszystkim ludzie z pasją.
Stanowimy zespół, którego głównym celem jest pomoc innym.
Zapewniamy wsparcie oraz indywidualne podejście. Nieustannie
podnosimy własne kwalifikacje, aby móc jak najlepiej zadbać o
Twoje potrzeby.
Jednocześnie zapraszamy serdecznie na naszą stronę
internetową:
www.tnpfiscaal.nl
www.tnpszkolenia.nl
www.epodatek.nl
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