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�   Zadanie 4.
Firma Transportowa TechTrans zamówiła 8 pokoi dwuosobowych oraz 7 pokoi jednoosobowych w terminie 3–4 kwiet-
nia 2021 roku. Jaką kwotę powinna zapłacić firma TechTrans kontrahentowi, jeżeli otrzymała 6% rabatu?

Typ pokoju 01.10.–30.04. 01.05.–30.09.

1-osobowy    229 zł           269 zł

2-osobowy 299 zł            325 zł
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�   Zadanie 5.
Pan Nowak skorzystał z dwóch noclegów w hotelu. Cena za dobę w pokoju jednoosobowym wynosiła 279 zł brutto. Podaj 
jaką kwotę brutto za usługę oraz jaką kwotę VAT do zapłaty za usługę i wartość netto usługi należy wpisać na fakturze 
VAT.
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54.	 Odpowiedz na pytania dotyczące zasad rozliczania gości hotelowych.

�   Jaką stawką VAT opodatkowane są opisane poniżej usługi hotelowe?

Opis usługi Stawka 
VAT

To propozycja specjalnie przygotowana dla wszystkich zmęczonych, zapracowanych osób, szukają-
cych chwili wytchnienia. Rytmiczne i pewne ruchy masażu wykonanego na oleju ze słodkich migda-
łów przyjemnie rozgrzewają ciało, gwarantują głębokie rozluźnienie mięśni i poprawę krążenia krwi.

Proponujemy wynajem sal szkoleniowych w naszym centrum konferencyjnym. Pomieszczenia wy-
posażone są w niezbędny do przeprowadzenia spotkania sprzęt. W naszych salach konferencyjnych 
możemy zorganizować dla Państwa spotkanie na 300 osób, jak i kilka niezależnych spotkań bizneso-
wych dla mniejszych grup.

�   Jak nazywa się dokument wypełniany przez recepcjonistę podczas rozliczania kosztów pobytu za usługi hotelowe 
wstawiany na życzenia gościa?

...................................................................................................................................................................................................
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�   Jaką stawką VAT odpodatkowane są wymienione usługi hotelowe?

Nazwa usługi Stawka VAT

Świadczenie room service

Usługa noclegowa

Świadczenie usług rekreacyjnych

Alkohol podawany w restauracji hotelowej

Śniadania podawane w restauracji hotelowej 

Usługa masażu w hotelowym SPA

Wynajem sali konferencyjnej

Wynajem rowerów

Usługa wyżywienia z wyłączeniem alkoholu

55.	 Oblicz należność za podane usługi hotelowe:

•		  pokój dwuosobowy z widokiem na morze w terminie 04–08.08.2021 roku,

•		  całodzienne wyżywienie dla dwóch osób,

•		  godzinny masaż dla jednej osoby,

•		  dwie godziny gry w kręgle,

•		  godzina jazdy konnej dla jednej osoby.

CENNIK USŁUG NOCLEGOWYCH 

RODZAJ POKOJU CENA ZA DOBĘ

1-osobowy 225 zł

2-osobowy 309 zł

apartament 470 zł 
Cena zawiera śniadanie oraz podatek VAT. Dopłata za pokoje z widokiem na morze – 10%, doliczana do ceny podstawowej.

CENNIK USŁUG HOTELOWYCH

Usługi gastronomiczne
HB/obiadokolacja  – 55 zł/osoba

FB/całodzienne wyżywienie –  79 zł/osoba

Pozostałe usługi hotelowe 
Jazda konna – 25 zł/osoba/30 minut

Siłownia – 15 zł/osoba/godzina
Bilard – 5 zł/godzina

Kręgle – 25 zł/godzina
Wybrany masaż – 145 zł/osoba/godzina

KALKULACJA KOSZTÓW POBYTU 

Nazwa usługi Ilość Cena jednostkowa brutto 
(w zł)

Wartość usługi brutto  
(w zł)

Kwota do zapłaty (w zł)


