
SLIM VAT 2 - PREMIERA E-BOOKA I KURSU SLIM
VAT-2 W PRAKTYCE

Ewe���� Dulęba

Ustawa o zmianie ustawy od towarów i usług oraz ustawy - Prawo
bankowe została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6-09-2021 (Dz.U. z
2021 r., poz. 1626), tzw. Pakiet Slim VAT 2. To oznacza, że zmiany wejdą
w życie w trzech terminach (patrz tabela 1):

● 07-09-2021
● 01-10-2021
● 01-01-2022.

1.Tabela zmian wprowadzonych pakietem SLIM
VAT 2

Lp Rodzaj zmiany Data
wejścia

Strona w ebooku
(link do ebooka:)

1 Miejsce dostawy w przypadku transakcji
łańcuchowych

01-10-2021 5

2 Rezygnacja z warunku uzależniającego
dokonanie odliczenia podatku naliczonego w
tym samym okresie, w którym wykazano
podatek należny, od wykazania VAT należnego
w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca,
w którym powstał obowiązek podatkowy (więcej
okresów rozliczeniowych, w których podatnik
będzie mógł dokonać odliczenia podatku
naliczonego poprzez korektę deklaracji).

01-10-2021 8

3 Umożliwienie dokonania korekty deklaracji,
podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu
importu towarów bezpośrednio w deklaracji
podatkowej, w sytuacji gdyby w pierwotnej
deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości
podatku. (art. 33a ust. 6a (dodany) i 7
(zmieniony) ustawy o VAT)

07-09-2021 13
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4 Zmiany w korzystaniu z ulgi na złe długi 01-10-2021 15

5 Zmiana definicji „państwa członkowskiego” oraz
„terytorium Unii Europejskiej”

01-10-2021 19

6 Dłuższy termin złożenia informacji VAT-26 01-10-2021 21

7 Możliwości wyboru opodatkowania
nieruchomości w akcie notarialnym.

01-10-2021 24

8 Możliwość przekazywania środków
zgromadzonych na rachunku VAT na
uregulowanie składki na ubezpieczenie
rolników.

01-01-2022 26

9 Możliwość wydania zgody na uwolnienie
środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez
podatnika zaległości podatkowe zostały
odroczone lub rozłożone na raty.

01-10-2021 27

10 Uchylenie art. 86 ust. 10i ustawy o VAT (w
związku z czym prawo do odliczenia VAT z
tytułu WNT, importu usług i dostawy dla której
podatnikiem jest nabywca możliwe jest zawsze
wstecz)

07-09-2021 29

11 Zmiana brzmienia art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b) i
pkt 3 ustawy o VAT (zmiana zasad obniżenia
kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego od WNT, importu usług i dostaw
towarów dla których podatnikiem jest nabywca).

07-09-2021 31

12 Zmiana poz. 60 w załączniku nr 15 do ustawy o
VAT

01-10-2021 33

13 Zmiana w art. 86 ust. 10h ustawy o VAT: wyrazy
„w którym podatnik otrzymał tę fakturę”
zastępuje się wyrazami „w którym podatnik
uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu
tego nabycia”. (otrzymanie faktury
dokumnetującej WNT z opóźnieniem a prawo
do odliczenie VAT)

07-09-2021 34

14 Korekty in minus  dotyczące WNT, importu
usług i dostaw towarów dla których podatnikiem
jest nabywca - w jakim okresie uwzględniać
takie korekty (art. 29a ust. 15a i art. 30a ust. 1a)

01-10-2021 38
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UWAGA! WAŻNE

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i
Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wystawiania faktur, zgodnie z którym za fakturę będącą podstawą do odliczenia podatku
naliczonego uznaje się każdy bilet autobusowy i kolejowy, niezależnie od przebytych
kilometrów (nie ma limitu 50 km).

W związku z powyższym nabywca skorzysta z prawa odliczenia podatku VAT (o ile zostaną
spełnione przesłanki m.in.: prawo do odliczenia zakup musi mieć związek z prowadzeniem
działalności opodatkowanej, na podstawie biletów, bez względu na liczbę przejechanych
kilometrów.
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OGŁOSZENIE

Obiecałam, że będę organizowała różne wyzwania, tworzyła kursy
i webinary z zastosowaniem skutecznych praktyk, które
spowodują, że do końca 2021 roku okiełznamy wprowadzone
zmiany w VAT. To właśnie czynię i tym samym przedstawiam Ci
kolejne narzędzie do wdrożenia i zastosowania w praktyce:

❖ E-book w przedpremierze: SLIM VAT 2 w praktyce (40 stron, spis
treści to tabela nr 1 przedstawiona na początku tego materiału) w
cenie: 57,00 zł brutto (cena stała: 87,00  zł brutto)

Link: https://ewelinaduleba.pl/product/ebook-slim-vat-2-zmiany/
❖ Kurs z materiałami video do każdej zmiany oddzielna lekcja (aż 16

materiałów video) z przykładami + materiał PDF zawierający
treści z e-booka SLIM VAT 2 w praktyce: 97,00 zł brutto

❖ Link: https://ewelinaduleba.pl/product/kurs-slim-vat-2-zmiany/

Zapraszam również do dołączenia do naszego bezpłatnego
wyzwania z VAT:
https://ewelinaduleba.pl/wyzwanie-vat/

Dla osób korzystających z moich proponowanych rozwiązań w
zakresie okiełznania VAT zrobię podsumowujący webinar w
grudniu na weryfikację zdobytej wiedzy.

Do zobaczenia,
Ewe����
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