
Moduł 1. Slim VAT: pakiet rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania
przez podatników podatku od towarów i usług 
 Rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w
stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i
usług: (w module od 2 do 6)
Moduł 2. Zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej.
Moduł 3. przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w
załączniku nr 15 do ustawy o VAT i w zakresie wyłączeń ze zwolnienia
podmiotowego określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT,
Moduł 4. zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT
(tzw. biała lista),
Moduł 5. zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej
płatności,
Moduł 6. Zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK VAT, 
Moduł 7. Uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT – jako rozwiązania
nadmiarowego, które nie posiada odpowiedniej podstawy w przepisach
dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z
11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą VAT”, w
warunkach rozliczeń krajowych zaburza logikę w podejściu do
opodatkowania dostawy towarów.
Moduł 8. TAX FREE - zmian w zakresie systemu zwrotu podatku
podróżnym

ZMIANY W VAT 

NA 2021 ROK
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Moduł 1 Slim VAT: pakiet rozwiązań w
zakresie uproszczenia rozliczania przez

podatników podatku od towarów i usług

2

wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0%
przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy,
wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco
łącznie do 4 okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników
rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co
oznacza, że mogą odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie
rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w 2 następnych
okresach rozliczeniowych,
spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania
o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania
wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami
przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,
obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej
transakcji   (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania
przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w
którym ją wybrał),

W jaki sposób Ministerstwo Finansów w ostatnich latach uszczelnia podatek
od towarów i usług (dalej VAT)? Wprowadzając narzędzia takie jak: 
- JPK_VAT,
- STIR,
- SENT,
- MPP,
- Kasy online,
- biała lista podatników VAT. 
Dzięki nim Szef KAS ma możliwość dokładnego weryfikowania rozliczeń
podatników. 
SLIM VAT ma za zadanie wprowadzić uproszczenia w zakresie rozliczania
podatku VAT i obejmuje: 



wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego
z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich
odsprzedaży, 
podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z
10 zł do 20 zł,
brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących
in minus,
wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur
korygujących zwiększających cenę. Rozwiązanie potwierdza
dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku gdy podstawa
opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w
rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia
podstawy opodatkowania.

Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy
opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy

Jak jest obecnie?
W przypadku, gdy podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed
dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów
stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz
towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym
podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał
dokument, o którym mowa w art. 41 ust. 6. Przepisy art. 41 ust. 7, 9 i 11
stosuje się odpowiednio - podstawa prawna art. 41 ust. 9a ustawy o VAT.

Zasady te stosuje się również, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie
późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że jest on uzasadniony
specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy,
w których określono termin wywozu towarów.

Jak będzie?

Zmiany od 2021 roku zakładają wydłużenie terminu wywozu towarów,
pozwalającego na zastosowanie 0% stawki VAT do zaliczki w eksporcie
towarów z 2 do 6 miesięcy.

3



Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie
do 4 okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających

się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co oznacza, że mogą
odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w

którym nabywają to prawo lub w 2 następnych okresach
rozliczeniowych. 

Jak jest? 

Podatnik, który nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach
określonych w art. 86 ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT, może obniżyć kwotę
podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych
okresów rozliczeniowych. Po upływie wskazanego, podatnik nie ma
możliwości odliczenia podatku naliczonego na bieżąco, może to dokonać
jedynie poprzez korektę deklaracji podatkowej. 

Jak będzie?

Proponowana zmiana w art. 86 ust. 11 ustawy o VAT umożliwi podatnikowi,
który nie dokonał odliczenia VAT w rozliczeniu za pierwszy okres
rozliczeniowy (za który przysługiwało mu to prawo), dokonanie tego
odliczenia za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w
przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden z dwóch
następnych okresów rozliczeniowych. Zmiana wydłuży podatnikom
rozliczającym się miesięcznie efektywnie czas na dokonanie odliczenia
łącznie do 4 miesięcy. W stosunku do podatników rozliczających się
kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian w stosunku do obowiązującego
stanu prawnego.
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Nowe przepisy będą działały na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że
podatnik będzie mógł przyjąć do określenia podstawy opodatkowania
wyrażonej w walucie obcej przeliczeń na złote zgodnie z zasadami
przeliczenia przychodu wynikającymi z przepisów o PIT (ustawy  o podatku
dochodowym od osób fizycznych). UWAGA z pewnymi wyjątkami. W
przypadku wystąpienia transakcji co do których zastosowanie zasad
przeliczania przyjętych w podatku dochodowym nie będzie możliwe,
podatnik będzie zobowiązany do zastosowania dotychczasowej metody
przeliczania obowiązującej w podatku VAT. 

  Spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania
o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania

wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami
przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku

dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla
danej transakcji   (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej

stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku
miesiąca, w którym ją wybrał).

Zmiany mają stanowić alternatywę dla podatników w wyborze metody
przeliczania walut dla celów rozliczeń w VAT w taki sam sposób by ułatwić
podatkowe rozliczenie transakcji podatnika. 

1.

w art. 31a po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:
(...)
2d. W przypadku gdy w okresie stosowania zasad przeliczania, o których
mowa w ust. 2a, podatnik dokona transakcji niepodlegającej przeliczeniu
zgodnie z tymi zasadami, jest on obowiązany do zastosowania dla tej
transakcji zasad przeliczania, o których mowa w ust. 1 lub 2.”

Co nam mówi ust. 1 lub 2 w art. 31a ustawy o VAT?
Art. 31a. 1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy
opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje
się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy
Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania
obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot
na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski
Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku
podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z
zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. 5



Zatem do jakich sytuacji będą miały zastosowanie wyjątki?

- transakcje w których podatek VAT rozliczany jest przez nabywcę, np.
w przypadku WNT

- w przypadku otrzymania częściowej wpłaty, czyli zaliczki podlegające
opodatkowaniu VAT.

Wprowadzenie możliwości odliczania podatku
naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących
nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

Jak jest w ustawie o VAT?

Art. 88. 1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje
się do nabywanych przez podatnika

(...)
4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:
a) (uchylona)
b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez
podatników świadczących usługi przewozu osób.

Jak będzie?

Art. 88. 1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje
się do nabywanych przez podatnika

(...)
4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a) (uchylona)
b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez

podatników świadczących usługi przewozu osób.
c)usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych

u tego podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a;”

Zatem odliczenie podatku VAT w związku z usługami noclegowymi będzie
możliwe tylko w przypadku refakturowania tych usług. 
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Podwyższenie limitu na
nieewidencjonowane prezenty małej

wartości z 10 zł do 20 zł,

Jak jest?

Przykład. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą  w
zakresie sprzedaży elementów wyposażenia domów. W ramach
promocji przekazywał nowym potencjalnym klientom na targach
drobne towary o wartości nie przekraczającej 10,00 zł. Czy takie

przekazanie rodzi obowiązek podatkowy VAT?

Nie, zgodnie z art. 7 ust. 4. Przez prezenty o małej wartości, o
których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika
jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty
100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie
tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1,
jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma

ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w
momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Jak będzie?

a) w art. 7 ust. 4 w pkt 2 wyrazy „nie przekraczają 10 zł” zastępuje się
wyrazami „nie

przekraczają 20 zł”,
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Brak konieczności uzyskiwania
potwierdzeń odbioru faktur

korygujących in minus

Jak jest?

 W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą,
jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w
rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli
podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do
takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego
uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego
obniżenia.

Jak będzie?

W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, lub stwierdzenia pomyłki
w kwocie podatku na fakturze, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany
do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w
którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów
lub świadczenia usług zostały uzgodnione. 
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Dziękuję za uwagę. 

Przedstawiłam projektowane zmiany,
które aktualnie są skierowanie do

pierwszego czytania na posiedzeniu
Sejmu.

Jeśli chcesz poznać przykłady
zastosowań w praktyce przepisów

które planowo mają wejść w 2021 roku
skorzystaj z pełnego dostępu do
kursu z podziałem na moduły: 

Kliknij w link: 

https://ewelinaduleba.pl/product/zmiany-i-
uproszczenia-w-vat-2021r/

poznaj szczegóły. Zapraszam
serdecznie, dziękuję za Twój udział i

zaangażowanie podczas naszego
spotkania na żywo. Do zobaczenia w

kursie. 
Ewelina Dulęba 
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