Podatki
Podatki
Podatki do skomplikowany temat, który naley zrozumie w peni, poniewa moe on mie wyrany wpyw na
ceny produktu oraz koszty przesyki. Ten podrcznik nie ma na celu wskazanie wszystkich moliwoci
podatkowych, ale powinien wskaza Ci konkretne punkty, na które powinno si zwróci uwag.
Cytujc za Wikipedi: "Podatek – obowizkowe wiadczenie pienine pobierane przez zwizek
publicznoprawny (pastwo, jednostka samorzdu terytorialnego) bez konkretnego, bezporedniego
wiadczenia wzajemnego. Zebrane podatki s wykorzystywane na potrzeby realizacji zada publicznych."
W skrócie: kady produkt, który sprzedajesz podlega opodatkowaniu, które zaley od obecnego prawa.
Istnieje wiele stawek podatkowych na wiecie i róni si one pomidzy poszczególnymi krajami, a nawet
mog by róne w zalenoci od stanów, regionów etc (tak jak w przypadku USA, Niemiec, Rosji etc). Tak
wic powiniene upewni si, e cile przestrzegasz prawa podatkowego Twojego kraju, a take tych
lokalnych, które mog Ci obowizywa. Dowiedz si z odpowiednich lokalnych urzdach wszystkich
niezbdnych szczegóów.
Domylnie w PrestaShopie, podatki nakadane s na we wszystkich krajach/stanach/strefach. Aby nada
konkretny podatek na poszczególny kraj, albo grupy krajów (a nie jaki innych), musisz nada regu
podatkow. Regua podatkowa, jest nadawana poszczególnym produktom podczas tworzenia produktu
(zakadka "Ceny")
Nie moesz naoy podatku bezporednio na produkt, tylko i wycznie reguy. Dlatego musisz najpierw
zapisa odpowiednie podatki i utworzy odpowiednie reguy, aby okreli kraje, gdzie naley naoy i przypisa
odpowiedni podatek.

Opcje podatku

Na dole strony znajduje si sekcja "Opcje podatku". Te opcje obowizuj w caym sklepie i dla wszystkich
zamówie.

Wcz podatek. Okrel, czy uwzgldnia podatek podczas kadego zamówienie, czy nie.
Wywietlaj podatek w koszyku. Moesz chcie, aby klient nie by wiadomy podatków, które s nakadane na zamówienie. W takim przypadku wycz t
opcj.
Bazuje na. Klient moe wybra, eby produkt zosta dostarczony na inny adres, ni ten na rachunku (fakturze). Domylnie PrestaShop bazuje podatki
na adresie dostawy, ale moesz wskaza, aby domylnie by wysyany na adres rozliczeniowy.
Uyj podatku ekologicznego. Podatek ekologiczny, to "który suy opodatkowaniu niektórych dziaa, towarów lub usug w celu wczenia w ich cen
kosztów ochrony rodowiska lub w celu ukierunkowania producentów i konsumentów na dziaania charakteryzujce si wikszym poszanowaniem dla
rodowiska". Wicej na ten temat znajdziesz na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_ekologiczny.
Gdy wczysz podatek ekologiczny, wszystkie produkty w Back-Office, bd posiada opcj "Podatku ekologicznego" w zakadce "Ceny". Powiniene
uzupeni to pole z odpowiedni kwot, która zaley od prawa podatkowego w Twoim kraju.

Jeli zdecydujesz wczy podatek ekologiczny, po dodaniu produktów, musisz pamita doda odpowiedni
podatek do nich.
Pamitaj te, e jeli ustawie podatek ekologiczny dla Twoich produktów i zdecydujesz wyczy podatek,
wtedy wszystkie produkty strac ustawienia podatku ekologicznego i wczenie ponownie podatku bdzie
oznacza wprowadzenie wszystkich danych ponownie.
Podatek ekologiczny bdzie równie widoczny dla klienta na stronie produktu.

Dodawanie nowego podatku

Dodawanie nowego podatku jest bardzo atwe, poniewa reguy podatkowe przejmuj cay ciar okrelania
kraju, dla którego podatek jest nakadany. Dlatego te formularz kreacji podatku jest bardzo krótki.
Nazwa. Bd konkretny i precyzyjny, to pozwoli Ci na szybsze tworzenie regu podatkowych.
Polecamy doda take przypomnienie w nazwie odnoszce si do kraju/grupy/strefy, gdzie dany podatek obowizuje oraz jego wysoko. To uatwi
zapamitanie, który podatek przypisa do której reguy.
Warto. Dokadna warto podatku w formacie XX.XX.
Wcz. Moesz wcza/wycza podatki, kiedy chcesz.

