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QUIZ

TAK

NIE

Prezenty o małej wartości

Czynny podatnik podatku VAT, przekazuje w ramach

prezentów smycze z logo swojej firmy. Cena

jednostkowa takiej smyczy to 12,00 zł netto. Czy

takie przekazanie prezentów podlega

opodatkowaniu VAT:

1.

2.

**Limit dotyczący jednostkowej ceny nabycia

prezentów o małej wartości dotyczy kwoty z

podatkiem czy bez podatku?



QUIZ

TAK

NIE

Prezenty o małej wartości

Czynny podatnik podatku VAT przekazuje swoim

kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom

długopis z logo swojej firmy. Podatnik ten dokonał
odliczenia podatku naliczonego wynikającego z

faktury dokumentującej nabycie długopisu w związku

z zamiarem wykorzystania do działalności

opodatkowanej VAT. Przekazanie długopisu jest

dokonywane na cele związane z działalnością
gospodarczą podatnika Z. Jednostkowa cena

nabycia każdego długopisu to 19,40 zł netto.

Podatnik nie prowadzi ewidencji podmiotów, którym

przekazano upominki.

Czy takie przekazanie podlega opodatkowaniu VAT:

1.

2.



QUIZ

Spójne kursy walut

Podatnik X, stosujący kasową metodę rozliczenia w VAT dokonał dostawy

towarów na rzecz podatnika Y 10 marca 2021 r. (wydano towar). W dniu

25 marca 2021 r. podatnik X wystawił fakturę dokumentującą transakcję i

tego samego dnia otrzymał zapłatę z tytułu dokonanej dostawy (powstaje

obowiązek podatkowy w podatku VAT zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o

VAT). Podatnik X od lutego 2021 r. stosuje do przeliczenia kursów walut w

VAT zasady stosowane przez tego podatnika do przeliczenia przychodu w

podatku dochodowym od osób prawnych. 

Gdyby podatnik nie wybrał opcji przeliczenia kursów walut według zasad

stosowanych przez niego w podatku dochodowym musiałby dokonać
przeliczenia umówionej kwoty według dwóch różnych kursów przeliczenia.

Na potrzeby VAT stosowałby kurs z dnia:..................

Natomiast dla podatku dochodowego podatnik X zastosowałby do

przeliczenia kurs z 9 marca 2021 r. Mając na uwadze wybór dokonany

przez podatnika X w opisanym przypadku w podatku VAT zastosowanie

znajdzie kurs stosowany przez podatnika X na potrzeby przeliczenia

przychodu w podatku dochodowym, tj. kurs z dnia:......................



QUIZ

Termin odliczenia podatku VAT - podatnik rozlicza VAT

miesięcznie

Czynny podatnik podatku VAT w kwietniu 2021 r. zakupił towary

wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W stosunku

do tej transakcji obowiązek podatkowy powstał w kwietniu 2021. W maju

2021 podatnik otrzymał fakturę dokumentującą ten zakup, zatem prawo

do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury przysługuje mu w

rozliczeniu za:

A. maj, czerwiec, lipiec bądź sierpień 2021.

B. czerwiec, lipiec bądź sierpień 2021.

C. kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2021.



kejs cz.1

KEJS na podstawie interpretacji: W którym okresie

(miesiącu) Spółka powinna ująć dla celów VAT Faktury

korygujące in plus?

Wnioskodawca lub „Spółka” prowadzi działalność gospodarczą w

przemyśle piwowarskim podlegającą opodatkowaniu podatkiem od

towarów i usług (dalej: „VAT”). Spółka jest zarejestrowana jako podatnik

VAT czynny. W związku z prowadzoną działalnością Spółka zawiera z

różnymi kontrahentami umowy dotyczące współpracy, w tym sprzedaży

określonych towarów (dalej: „Umowy handlowe”). Umowy handlowe

precyzują zasady współpracy między Spółką, a jej kontrahentami, w tym

np. zasady udzielania przez Spółkę upustów handlowych, w przypadku

osiągnięcia przez kontrahenta określonych obrotów z tytułu odsprzedaży

przez kontrahenta zakupionych od Spółki towarów w ustalonym okresie

czasu, przy czym mogą być ustanowione inne dodatkowe warunki, takie

jak odsprzedaż do określonej liczby klientów kontrahenta lub odsprzedaż
przez kontrahenta, po określonej cenie maksymalnej (dalej: „Upusty

handlowe”). Upust handlowy polega na obniżeniu ceny towarów

zakupionych przez kontrahenta od Spółki w określonym czasie. Upusty

handlowe mają na celu zachęcanie kontrahentów do dokonywania

zakupów towarów Spółki, a w konsekwencji wzrost wolumenu sprzedaży.



kejs cz.2

KEJS na podstawie interpretacji: W którym okresie

(miesiącu) Spółka powinna ująć dla celów VAT Faktury

korygujące in plu

Wielkości dokonanej przez kontrahentów odsprzedaży towarów

zakupionych od Spółki są przekazywane przez kontrahentów. Dane te

stanowią podstawę udzielenia Upustów handlowych poszczególnym

kontrahentom. Wnioskodawca dokumentuje Upusty handlowe udzielane

poszczególnym kontrahentom za pomocą faktur korygujących in minus.

W ramach współpracy z jednym z kontrahentów (dalej: „Kontrahent”), na

zlecenie Wnioskodawcy został przeprowadzony szczegółowy audyt

prawidłowości rozliczeń pomiędzy stronami, w zakresie danych o

odsprzedaży przekazanych Spółce przez Kontrahenta, które stanowiły w

przeszłości podstawę do udzielonych przez Spółkę Kontrahentowi

Upustów handlowych. W wyniku audytu zostały stwierdzone

nieprawidłowości w zakresie podstaw do udzielonych Kontrahentowi przez

Wnioskodawcę Upustów handlowych. Audyt wykazał, że Spółka udzieliła
Kontrahentowi w przeszłości Upustów handlowych w zawyżonej

wysokości.



kejs cz.3

KEJS na podstawie interpretacji: W którym okresie

(miesiącu) Spółka powinna ująć dla celów VAT Faktury

korygujące in plu

W związku z powyższym, Wnioskodawca i Kontrahent zawarli

porozumienie, w którym to strony potwierdziły ostatecznie wysokość
Upustów handlowych (dalej: „Porozumienie”). W Porozumieniu został
uregulowany również sposób rozliczenia pomiędzy stronami zawyżonych

Upustów handlowych.

Niezwłocznie po zawarciu Porozumienia Wnioskodawca wystawi faktury

korygujące do faktur dokumentujących udzielenie w przeszłości

zawyżonych Upustów handlowych (dalej: „Faktury korygujące in plus”).

Zestawienie faktur korygowanych oraz nienależnych kwot z nich

wynikających zostało przedstawione szczegółowo w Załączniku nr 1 do

Porozumienia. Faktury korygujące in plus zostaną wystawione w okresie, w

którym strony podpiszą Porozumienie.



kejs

KEJS na podstawie interpretacji: W którym

okresie (miesiącu) Spółka powinna ująć dla

celów VAT Faktury korygujące in plus?

Analiza Twojej odpowiedzi



kejs 

Analiza Twojej odpowiedzi



DOŁĄCZ DO II EDYCJI
AKADEMII

TRENINGOWEJ VAT I
ODBIERZ BONUSY
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