
 

 

 

Targi stacjonarne 

Instrukcja rozliczania sprzedaży podczas targów Nówka Sztuka 

1. Klient chce kupić pracę/przedmiot – Wystawca wypisuje karteczkę z: 

(1) nazwą Artysty/Marki, (2) nazwą produktu: obraz/grafika/ceramika/etc. 

 i 3) ceną; 

2. Klient idzie z karteczką do kasy ASP, płaci i otrzymuje paragon; 

3. Klient wraca do Wystawcy z paragonem, na podstawie paragonu otrzymuje 

pracę/przedmiot. 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE: 

Kasa ASP nie pobiera własnej prowizji za sprzedaż. 

Reklamacje fiskalne rozstrzyga Kasa ASP. Ewentualne reklamacje i zwroty możliwe są 

tylko w uzgodnieniu z artystą. 

Nie ma prowizji operatora płatności w przypadku płatności kartą. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Karteczki będą przygotowane do odbioru na stanowisku organizatora targów. 

Prosimy przygotować materiały do pakowania.  

Wystawca z własną kasą fiskalną lub rachunkami/fv – sam rejestruje swoją sprzedaż i 

ją rozlicza. 

Rozliczenie odbywa się pomiędzy Artystą/Marką z Kasą ASP. 

 

 

PO ZAKOŃCZENIU TARGÓW   

Jeśli masz działalność gospodarczą: 

Po zakończeniu targów do 7 dni roboczych otrzymasz mail z raportem sprzedaży, na 

podstawie którego wystawiasz FV a Kasa ASP przelewa kwotę z FV w ciągu kolejnych 

7 dni roboczych. 

Jeśli nie masz działalności gospodarczej: 

Jeśli nie jesteś Vatowcem – od każdej transakcji Kasa ASP potrąca zgodnie z 

przepisami podatek VAT 23%, więc rozwiązaniem może być uwzględnienie należnego 



podatku w cenie pracy, tak aby w Twoich rękach znalazła się już kwota jakiej 

spodziewałeś się za konkretną pracę. 

Po zakończeniu targów do 7 dni roboczych otrzymasz mail z raportem sprzedaży, na 

podstawie którego wystawiasz rachunek/paragon lub umowę kupna-sprzedaży a Kasa 

ASP przelewa kwotę z FV w ciągu kolejnych 7 dni roboczych. 

 

 

Galeria online 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE: 

Galeria online dostępna na portalu nowkasztuka.com - Profil Artysty będzie zawierała 

informacje o artyście, opis pracy, cenę i wyraźne przekierowanie na bezpośredni 

kontakt z Artystą (przycisk "skontaktuj się z artystą"). 

Jeżeli Kupujący skontaktuje się z Wystawca w celu zakupu pracy, Wystawca jest 

zobowiązany wysłać przedmiot/pracę do 3 dni roboczych do Kupującego. 

Wysyłka za granicę oraz odbiór osobisty odbywa się na podstawie bezpośrednich 

ustaleń pomiędzy Kupującym i Wystawcą.  

Portal nowkasztuka.com nie pobiera własnej prowizji za sprzedaż. 

Wystawca ma obowiązek fiskalizacji sprzedaży. 

Galeria online z cenami prac będzie czynna do 30.11.2021, po tej dacie pozostanie na 

portalu nowkasztuka.com profil artysty z możliwością kontaktu online. 


