
 

 

 

ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ZA CZYNNOŚCI (USŁUGI) WYKONYWANE PRZEZ AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY 

WARSZAWA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ZAWODÓW „OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA” 

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, zrzeszone w Polskim Związku Pływackim.  

4. Zgodnie z Regulaminem Zawodów  od Młodzika do Olimpijczyka (OMDO), prawo do startu i uczestnictwa w zawodach 

mają zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni przez Kluby (nie ma możliwości uczestnictwa w zawodach osoby nie zrzeszonej w 

żadnym klubie). Zgodnie z Regulaminem, każda reprezentacja musi posiadać swojego opiekuna, który jednocześnie jest 

zobowiązany złożyć przed zawodami pisemne zobowiązanie do opieki nad grupą, ma obowiązek dokonać zgłoszenia 

uczestników oraz obsługiwać reprezentację od strony finansowej.   

5. AZS Warszawa informuje, że nie jest możliwe wystawienie faktury na uczestnika (wskazania w fakturze uczestnika 

jako nabywcy), gdyż nabywcami usług są Kluby. 

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. Przez datę otrzymania raty, zaliczki należy rozumieć dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym AZS 

Warszawa. 

8. 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. 

W związku z tym: 

 jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub 

wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dostarczono wykonano usługę/otrzymano zaliczkę,  

 jeżeli żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano 

zaliczkę - fakturę wystawia się w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania, 

 fakturę za dział w danych zawodach wystawiamy na żądanie nabywcy zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc od 

końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty zaliczki lub przeprowadzenia zawodów,  

 składając żądanie wystawienia faktury, nabywca ma obowiązek wskazać wszelkie dane niezbędne do jej 

wystawienia (tj. nazwę pełną Klubu, dokładny adres siedziby, numer NIP),  

 w sytuacji, gdy nabywca zgłasza „żądanie” po upływie terminu wskazanego powyżej lub nie przedstawi 

danych niezbędnych do wystawienia faktury, faktura nie będzie wystawiana.  

Akademicki Związek Sportowy Warszawa 

Dariusz Piekut  


