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Konferencja najważniejszych zmian w VAT 2021

1. Slim VAT
2. Slim VAT 2
3. Biety jako faktury
4. Vat e-commerce

UWAGA! Zadanie dla Ciebie: zaznacz kolorem zmiany,
które zostały już przez Ciebie wdrożone i
przepracowane.

1. Slim VAT

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 2419)

1. Wydłużenie terminu na wywóz towarów z zachowaniem stawki 0%

przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 miesięcy

na 6 miesięcy,

2. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco

łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w

okresach miesięcznych,

3. 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 podatkach dochodowych,

4. Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego

wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych

w celu ich odsprzedaży,
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5. Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej

wartości z 10 zł do 20 zł oraz doprecyzowanie kwoty przyjmowanej

dla tzw. ewidencjonowanych prezentów o małej wartości jako kwoty

netto (bez podatku),

6. Brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur

korygujących in minus,

7. Wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania korekt

zwiększających cenę, zgodnie z którym w przypadku gdy podstawa

opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje

się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna

zwiększenia podstawy opodatkowania,

8. Nowelizacja przepisów o WIS

9. Nowelizacja przepisów o MPP

10. Rozliczanie w VAT zaliczek na poczet eksportu (wydłużenie

terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy

opodatkowaniu zaliczek w eksporcie wprowadzone w pakiecie Slim

VAT, Opodatkowanie stawką 0% zaliczek w eksporcie przy wywozie

towaru po 6 miesiącach)

2 SLIM VAT 2

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2021 r., poz. 1626 opublikowana
została ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe, tzw. PAKIET SLIM VAT 2.

Zmiany wprowadzone pakietem SLIM VAT2:

1. uzupełnienie definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium

Unii Europejskiej”o przepisy dotyczące Irlandii Północnej
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2. wprowadzenia regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie,

której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport - zmiana

obowiązuje od 01.10.2021 r.

3. rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik

będzie mógł dokonać odliczenia podatku naliczonego poprzez

korektę deklaracji - zmiana obowiązuje od 01.10.2021 r.

4. umożliwienie podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu

towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty

deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w

prawidłowej wysokości podatku,

5. uregulowanie zasad korekty in minus w imporcie usług i WNT,

6. 100% odliczeń od wydatków na samochody (wydłużenie terminu na

złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd

samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności

gospodarczej podatnika, w powiązaniu z momentem złożenia JPK za

zakończony okres) - (wydłużenie terminu na  złożenie VAT-26)

7. zmiana warunków w zakresie ulgi na złe długi,

8. zmiana zasad odliczenia podatku naliczonego od WNT i importu

usług,

9. dopuszczenie – opcjonalnie – możliwości składania zgodnego

oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania

nieruchomości w akcie notarialnym,

10. uregulowanie kwestii związanych z uwolnieniem

niewykorzystanych środków z rachunku VAT,

11. zmiana załącznika nr 15 do ustawy o VAT w pozycji 60.
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3. Bilety jako faktury

Zmiana obowiązuje od 1 lipca 2021 r. - rozporządzenie Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (plik PDF; 284 KB).

Dzięki tej zmianie przewoźnik uniknie konieczności wystawiania faktur na
żądanie dla przejazdów poniżej 50 km. Jednocześnie nabywca skorzysta z
prawa odliczenia podatku VAT, na podstawie biletów, bez względu na
liczbę przejechanych kilometrów. Oczywiście dla celów realizacji prawa do
odliczenia zakup musi mieć związek z prowadzeniem działalności
gospodarczej, m.in. w przypadku podróży służbowej.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów wprowadziło uproszczone
raportowanie tego typu faktur w JPK_VAT z deklaracją.

4. VAT E-commerce

Pakietu VAT e-commerce wprowadzony ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o
zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1163)

Najważniejsze rozwiązania przyjęte przepisami pakietu VAT e-commerce:

1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość WSTO
(definicja, miejsce dostawy, moment powstania obowiązku
podatkowego, dokumentację potwierdzająca dostarczenie towarów
do nabywcy, fakturowanie, obowiązki ewidencyjne),

2. Sprzedaż na odległość towarów importowanych SOTI (definicja,
miejsce dostawy, moment powstania obowiązku podatkowego,
fakturowanie, obowiązki ewidencyjne),

3. Rola operatorów interfejsów elektronicznych (platform),
4. Procedury szczególne tzw. One Stop Shop - OSS (procedura unijna i

nieunijna),
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5. Procedurę szczególna tzw. Import One Stop Shop – IOSS
(procedura importu),

6. Uproszczona procedura (tzw. „USZ”) w zakresie deklarowania i
odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w
przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro.

Zapraszam Cię również do zapoznania się ze kursami i e-bookami jakie
przygotowałam specjalnie dla mojej społeczności by łatwiej wdrożyć i
zapamiętać zmiany:

- Kurs VAT e-commerce:
https://ewelinaduleba.pl/product/kurs-online-vat-e-commerce/

- Kurs SLIM VAT 2 + ebook:
https://ewelinaduleba.pl/product/kurs-slim-vat-2-ebook/

- ebook SLIM VAT 2:
https://ewelinaduleba.pl/product/ebook-slim-vat-2/

Do zobaczenia, Ewelina Dulęba.
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