Reguy podatków
Reguy podatków
Reguy podatków sprawiaj, e poszczególne podatki nakadane s na poszczególne kraje
Domylnie w PrestaShopie podatek nakadany jest na wszystkie kraje/stany/strefy. Aby naoy konkretny
podatek, na jeden kraj, albo zbiór krajów, musisz utworzy regu podatkow. Ta regua bdzie nastpnie
nakadana na kady produkt podczas procesu tworzenia produktu (zakadka "Ceny").
Nie moesz naoy podatku bezporednio na produkt. Dlatego najpierw musisz zapisa odpowiednie
podatki, nastpnie stworzy regu, aby okreli kraje, gdzie obowizuje dany podatek, i w kocu ustawi
podatek przy produkcie.
Kilka prostych regu podatkowych jest ju wprowadzonych, zale one od tego, jaki kraj wybierzesz
podczas instalacji PrestaShop. Reguy podatkowe s ustawione dla kadego podatku: reguy su aktualnie
jako filtr krajów, ograniczajc uycie danego podatku do specyficznego kraju.

Powiniene edytowa kilka zaprezentowanych regu, aby lepiej zrozumie jak mog by ustawione.
Dodawanie nowej reguy podatkowej

Moesz doda tyle regu, ile potrzebujesz. Ale powiniene si upewni take, e wszystkie wymagane podatki s
zarejestrowane w sklepie.
Tworzenie nowej reguy odbywa si w dwóch krokach:
1. Utwórz now regu podatkow:
Nacinij przycisk "Dodaj nowy".

W formularzu, który si pojawi podaj nazw dla reguy. Nazwa powinna wiele mówi, uyj syglu oznaczajcego nazw kraju, podaj pen nazw
kraju, moe równie kwot podatku, wszystko, co pomoe Ci atwo to odnale i zidentyfikowa ponownie. Jeli PrestaShop posiada ju reguy dla
wybranego kraju, moesz si zainspirowa nazwami, aby wszystko byo spójne

.
Zaznacz, czy regua powinna by wczona, czy nie, zawsze moesz j wczy póniej.
Nacinij na przycisk "Zapisz i zosta" strona przeaduje si i pojawi si poniej tabela.
2. Okrel kraj i zachowania:
Przejd do "nowa regua podatku" i wypenij pola:

Kraj. Wska kraj, dla którego tworzysz regu.
Stan. Niektóre kraje posiadaj stany zapisane w PrestaShopie (patrz strona "Województwa lub regiony" w menu
"Lokalizacja". W takim przypadku moesz zawzi podatek do danego regionu, albo okreli go dla caego kraju. Moesz
wybra wicej ni jeden region/Stan naciskajc przycisk CTRL podczas wybierania stanów.
Zakres kodu pocztowego. Niezalenie od tego, czy kraj posiada zarejestrowane stany, bd nie, moesz przypisa okrelony
podatek do specyficznego kodu pocztowego klienta. To pole pozwala Ci zdefiniowa kody pocztowe, dla których podatek
powinien by nakadany: albo pojedynczy kod pocztowy, albo ich zakres rozdzielony mylnikiem. Na przykad: "75000-75012" aby
bra pod uwag wszystkie kody pocztowe pomidzy tymi dwoma.
Akcja. Niektórzy klienci mog mie adres, który pasuje do wicej ni jednej reguy podatkowej. W takim przypadku moesz okreli jak
dana regua ma si zachowywa:
Tylko ten podatek. Zastosuje tylko ten jeden podatek, a nie aden z innych pasujcych podatków.
Pocz. Pocz podatki. Na przykad: 100€ + (10% + 5% => 15%) => 115€.
Jeden za drugim. Naó podatek jeden za drugim, na przykad: 100€ + 10% => 110€ + 5% => 115.5€.
Podatek. Okrel podatek uywane dla tej reguy. Podatek musi by ju zapisany w systemie, jeli nie jest zaznacz "Bez podatku",
wycz regu zachowaj j i przejd na stron "Podatki", gdzie utworzysz brakujcy podatek. Nastpnie powró do zachowanej reguy i
okrel wprowadzony podatek.
Opis. Moesz doda krótki tekst, jako przypomnienie, dlaczego dana regua istnieje dla danego kraju.
Nacinij Zapisz i zosta. Kraj zostanie dodany do tabeli poniej i moesz zacz dodawa kolejny kraj korzystajc z nowych pustych pól.

Zauwa, e domylny podatek naoony na Twoje produkty opiera si na domylnym kraju ustawionym dla
Twojego sklepu.

