ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ZA CZYNNOŚCI (USŁUGI) WYKONYWANE PRZEZ AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA
W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ZAWODÓW „AZS WINTER CUP”

1. Akademicki Związek Sportowy Warszawa (Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 19; AZS Warszawa) wystawia faktury na
zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. Fakturę potwierdzającą dokonanie opłaty za koszt uczestnictwa w danych zawodach AZS Warszawa wystawia na
rzecz faktycznych nabywców tych usług.
3. Nabywcami tych usług są Kluby, Uczelnie, Organizacje Środowiskowe.
4. Zgodnie z Regulaminem Zawodów AZS Winter CUP prawo do startu i uczestnictwa w zawodach mają zawodniczki
i zawodnicy należący do danej uczelni, klubu AZS, organizacji środowiskowej AZS (nie ma możliwości uczestnictwa
w zawodach osoby, która nie jest reprezentantem uczelni/Klubu AZS).
5. AZS Warszawa informuje, że nie jest możliwe wystawienie faktury na uczestnika (wskazania w fakturze
uczestnika jako nabywcy), gdyż nabywcami usług są Kluby/Uczelnie.
6. AZS Warszawa informuje, że nie jest możliwe wystawianie faktur VAT w dowolnym terminie (oderwanym od
transakcji i przepisów prawa). Zgodnie z przepisem art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, fakturę należy wystawić nie
później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano
usługę. Zasada ta obowiązuje również przy fakturach zaliczkowych dokumentujących otrzymanie zapłaty
częściowej (czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od
nabywcy).
7. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług faktury VAT dotyczące sprzedaży zwolnionej od podatku VAT
wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie nabywcy.
8. W związku z powyższym do wpłat uiszczanych przez osoby fizyczne wystawiane będą jedynie paragony lub druki
KP. Jeśli reprezentant danej uczelni/klubu przedłoży oświadczenie (druk dostępny podczas weryfikacji), w którym
mowa jest, że działa on w imieniu uczelni/klubu, możliwym jest wystawienie FV, ale tylko i wyłącznie przy płatności
gotówkowej oraz przy płatności jednorazowej za wszystkich uczestników, którzy chcą wystawienia FV na dany
klub/uczelnię. W przypadku płatności przelewem, wystawienie FV jest możliwe jedynie, gdy wpłacającym jest
klub/uczelnia.

