
WSPARCIE

FLORYSTÓW

„Ustawa o cenach (Dz. U. 2001 r. Nr 97 poz. 1050 ze zm.) przewiduje, że

w podawanej cenie trzeba uwzględnić podatek od towarów i usług oraz

podatek akcyzowy (np. przy paliwach), jeśli na podstawie przepisów

sprzedaż taka podlega obciążeniu tymi daninami. Sprzedawca powinien

więc na przykład w swoich ofertach podawać cenę brutto. Podawanie

ceny bez VAT, nawet z zaznaczeniem, że jest to cena netto, nie spełnia

ustawowych warunków”.

Art. 3 ustawy definiuje pojęcie ceny i stanowi, że musi zawierać ona

wliczony podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, chyba, że

dany towar lub usługa nie podlegają opodatkowaniu lub akcyzie. Nakaz

ten dotyczy także przedstawianych cen w reklamach, cennikach,

plakatach, katalogach i w telewizji, Internecie czy na targach.

Powyższe oznacza, że sprzedawca powinien zawsze podawać ceny

brutto za towary lub usługi, którymi handluje. Taką tezę postawił również

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 1 stycznia 2005 r.

Ustawa o cenach z dnia z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 r. Nr 97 poz.

1050 ze zm.) określa sposoby informowania o cenach oferowanych

towarów i usług.
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