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MECHANIZM PODZIELONEJ
PŁATNOŚCI
Brak umieszczenia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”,
skutkować będzie nałożeniem na wystawcę faktury sankcji w wysokości 30%
podatku VAT wskazanego na fakturze.
Obowiązek ten dotyczyć będzie towarów i usług z nowego załącznika nr 15 do
ustawy o VAT (o wartości powyżej 15 tys. zł). Lista z załącznika nr 15 pokrywać
się będzie w dużej części z towarami / usługami objętymi aktualnie
mechanizmem „odwrotnego obciążenia” (niemniej, pośród 150 pozycji
załącznika nr 15 znajdują się również pozycje nowe m.in. części samochodowe,
węgiel, pamięć SSD, dyski twarde).
Sankcja 30% nie zostanie nałożona, gdy mimo braku zawarcia ww.
oznaczenia na fakturze zapłata zostanie dokonana z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności.
Sankcją w wysokości 30% kwoty VAT zostaną objęci także kupujący, którzy,
mimo obowiązku, nie zastosują mechanizmu podzielonej płatności.
Nowe przepisy w zakresie VAT będą obowiązywać od 1 listopada 2019 r.
W zakresie podatku dochodowego, od 1 stycznia 2020 r. podatnicy nie zaliczą
do kosztów podatkowych faktur opłaconych z pominięciem mechanizmu
podzielonej płatności, pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm
podzielonej płatności”.
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WIĄŻĄCA INFORMACJA
STAWKOWA
Przepisy wprowadzające nową „matrycę” stawek VAT (czyli „przełożenie"
obecnego PKWiU na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU
2015 - dla usług) wprowadzają nową formę „interpretacji” podatkowej tj.
Wiążącą Informację Stawkową („WIS”). Nowa procedura interpretacyjna
będzie stosowana do wydania wiążącej interpretacji w zakresie właściwej
stawki VAT dla towaru lub usługi będącej przedmiotem zapytania. W tym
zakresie nie będą wydawane standardowe interpretacje podatkowe.
WIS będzie wydawana na wniosek podatnika, którego wzór zostanie określony
w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.
Przepisy wejdą w życie 1 listopada 2019 r. i od tego dnia będzie można
składać wnioski o wydanie WIS w odniesieniu do nowych symboli
klasyfikacyjnych wprowadzonych w ustawie o VAT.
Sama nowa matryca stawek VAT wejdzie w życie od 1 kwietnia 2020 r.

„PIERWSZE ZASIEDLENIE”/
KOREKTA DEKLARACJI
PODATKOWEJ
Nowelizacja VAT wprowadza również uaktualnioną definicję „pierwszego
zasiedlenia”, uprawniającego do zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla
dostawy budynków, budowli lub ich części.
W nowej definicji zlikwidowano warunek, że zasiedlenie budynków, budowli lub
ich części następuje tylko w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.
Zgodnie z nową definicją pierwsze zasiedlenie to również
wykorzystywanie budynku na cele własne podatnika (np. zajęcie na biura)
po wybudowaniu lub ulepszeniu. Zmiana definicji jest wynikiem wyroku ETS i
jest zgodna z już stosowanym podejściem organów podatkowych do tego
zagadnienia (pomimo braku stosownego zapisu ustawowego).
Nowelizacja przewiduje także obniżenie wysokości sankcji VAT do 15% w
przypadku, gdy podatnik złoży „auto-korektę” deklaracji VAT po wszczęciu
kontroli celno-skarbowej.
Omawiane w tym podpunkcie zmiany wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE POWYŻSZE INFORMACJE OKAŻĄ SIĘ POMOCNE.
W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI, UPRZEJMIE PROSIMY
O KONTAKT:

JULIUSZ WOJCIECHOWSKI
WSPÓLNIK
DORADCA PODATKOWY NR WPISU 09942
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
za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.

