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STRUKTURA JPK_VAT –
LIKWIDACJA DEKLARACJI VAT
Nowe przepisy w zakresie zmiany struktury JPK_VAT likwidują obowiązek składania
deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K) – wysyłany będzie tylko jeden rozszerzony plik JPK,
zawierający dane odpowiednio z deklaracji oraz ewidencji VAT. Wyeliminowane zostaną
również załączniki wymagane przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT, tj. VATZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowe wnioski występujące w standardowych
deklaracjach. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego
pliku JPK_VAT. Zmiany będą wymagać w uaktualnień systemów rozliczeniowych IT.
Nowa kara 500 zł za każdy błąd w pliku JPK. W przypadku stwierdzenia przez organy w
przesłanej ewidencji JPK błędów, organ podatkowy może wezwać podatnika do ich
skorygowania. Jeżeli podatnik nie skoryguje błędów w terminie 14 dni od wezwania,
nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy błąd w JPK.
Ustawa wejdzie w życie z dniem:
1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców (dużym przedsiębiorcą jest
przedsiębiorca, który w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowyc
zatrudniał mniej niż 250 pracowników, ale roczny obrót netto przekracza
równowartość w złotych 50 milionów euro / suma aktywów bilansu przekracza
równowartość 43 milionów euro):
zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
1 lipca 2020 r. dla pozostałych przedsiębiorców.
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15 lipca 2019 r. ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

W przypadku
zainteresowania podanymi

WYSTAWIANIE FAKTUR NA
PODSTAWIE PARAGONU
FISKALNEGO
Zgodnie z nowymi przepisami, fakturę „do paragonu” wystawiać się będzie
wyłącznie wtedy, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie sprzedaży zawierał
numer NIP nabywcy.
W sytuacji, gdy sprzedawca nie będzie miał technicznej możliwości wpisania NIP
na paragonie, faktura musi być wystawiona od razu w momencie dokonania
sprzedaży (nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu,
że nabywa towar lub usługę, jako podatnik).
Przepisy wejdą w życie w dniu 1 września 2019 r.

ULGA NA ZŁE DŁUGI W CIT I PIT
Zgodnie z planowanymi zmianami, do przepisów o podatku CIT (i PIT) zostanie
wprowadzona „ulga na złe długi”, czyli możliwości pomniejszenia przez wierzyciela
przychodu podatkowego o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została
uregulowana (lub zbyta) w ciągu 90 dni od terminu płatności określonego w
umowie lub na fakturze (tzw. ulga złe długi).
Z drugiej strony, dłużnik będzie miał obowiązek doliczenia do przychodu kwoty
takiego nieuregulowanego zobowiązania, zaliczonego uprzednio do kosztów
podatkowych.
Ulga będzie stosowana po spełnieniu dodatkowych warunków (m.in. brak
wszczętych postepowań restrukturyzacyjnych po stronie dłużnika). Z punktu
widzenia dłużnika przepisy stanowić będę powrót do obowiązującego jakiś czas
temu obowiązku korekty kosztów z tytułu nieopłaconych faktur.
Proponowane zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE POWYŻSZE INFORMACJE OKAŻĄ SIĘ POMOCNE.
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TEL: (61) 88 42 000
FAX: (61) 88 42 001
MOBILE: 502 517 093
E-MAIL: JULIUSZ.WOJCIECHOWSKI@BWHS.PL

Powyższy Newsletter zawiera jedynie ogólne
informacje i wskazówki. Nie powinny być one
podstawą do zawierania jakichkolwiek transakcji lub
podejmowania decyzji, bez uzyskania profesjonalnej
porady podatkowej dotyczącej sytuacji
indywidualnego podatnika.
BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak
Springer Sp.k. nie ponosi prawnej odpowiedzialności
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powyższych informacji.

