
USŁUGI DODATKOWE W HOTELARSTWIE 

MATERIAŁ DO ZREALIZOWANIA OD 18.03. – 25.03.2020 

TEMAT: Sporządzanie faktury za usługi dodatkowe w hotelu. 

PROSZĘ PRZECZYTAĆ I PRZEPISAĆ : 

Fakturę wystawiamy nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania 

usługi. Jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymaliśmy całość lub część należności (przedpłata, 

zaliczka, zadatek, rata) - wystawiamy fakturę również nie później niż siódmego dnia od dnia 

wpłynięcia na nasz rachunek bankowy całości lub części zapłaty. 

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: 

1. Imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich 

adresy; 

2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; 

3. numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; 

4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty 

sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym 

podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaż, pod warunkiem 

podania daty wystawienia faktury;   

5. nazwę usługi; 

6. miarę i ilość sprzedanych usług lub towarów; 

7. cenę jednostkową usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 

8. wartość wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość 

sprzedaży netto);  

9. stawki podatku; 

10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na 

poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających 

opodatkowaniu; 

11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na 

kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 

12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem; 

13. czytelny podpis lub podpis i imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia 

faktury - podpisy nie są 

Faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym 

oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Oryginał faktury i faktury 

korygującej powinien zawierać wyraz "ORYGINAŁ", a kopia faktury i faktury korygującej - 

wyraz "KOPIA". 

Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz 

"DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. 

Stawki podatku VAT dla podstawowych usług hotelowych 

23% - stawka podstawowa, stosowana w razie braku stawki preferencyjnej albo 

zwolnienia (stawki zwolnionej); 



8 % vat  jest dotyczy: 

• usług związanych z zakwaterowaniem, 

• usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: 

- napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, 

-napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których 

zawartość alkoholu przekracza 0,5%, 

-kawy i herbaty (wraz z dodatkami), 

-napojów bezalkoholowych gazowanych, 

-wód mineralnych, 

-innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 

41 ust. 1 ustawy 

  

  

 


