NEWSLETTER
CZERWIEC 2021

Szanowni Państwo!
Poniżej mamy przyjemność przesłać Państwu informację o aktualnościach podatkowych - w tym
wydaniu biuletynu informujemy Państwa o:
•

zmianach w projekcie wprowadzającym pakiet SLIM VAT 2,

•

aktualizacji projektu rozporządzenia w sprawie nowego JPK_V7.

W przypadku zainteresowania podanymi zagadnieniami, uprzejmie prosimy o kontakt.
Pakiet SLIM VAT 2
→ W projekcie pierwotnie zakładano likwidację rygorystycznych przepisów w zakresie
konieczności ujmowania importu usług w terminie 3 miesięcy „od powstania obowiązku
podatkowego”. W wyniku wyroku TSUE w sprawie polskich przepisów o rozliczaniu WNT,
analogiczną zmianę zaproponowano także w przepisach dotyczących WNT – przekroczenie
terminu 3 miesięcy nie będzie skutkować naliczeniem odsetek za zwłokę.
→ W pakiecie rozwiązań zaproponowano także zmiany w zakresie stosowania ulgi na złe długi.
Wyrejestrowanie dłużnika (albo brak rejestracji w wykazie podatników VAT), jego likwidacja,
upadłość lub restrukturyzacja nie będą wykluczały możliwości skorzystania przez wierzyciela
z ulgi na złe długi. Ponadto wierzyciel będzie mógł skorzystać z ulgi na złe długi, gdy dłużnik
będzie konsumentem bądź podatnikiem zwolnionym z VAT, o ile istnienie długu zostanie
uprawdopodobnione.
→ Przewidziano zmiany w zasadach odliczenia 100% VAT od zakupu i użytkowania
samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Termin na
złożenie informacji VAT-26 ma zostać wydłużony do 25. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z danym pojazdem.
→ W pakiecie zawarto przepisy umożliwiające rozliczającemu podatek z tytułu importu
towarów dokonania korekty (bezpośrednio w deklaracji podatkowej JPK_V7), gdyby w
pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku.
→ W zakresie mechanizmu podzielonej płatności zaproponowano, by środki zgromadzone na
rachunkach VAT mogły trafiać do podatnika także wtedy, gdy jego zaległości podatkowe
zostały odroczone lub rozłożone na raty, o ile naczelnik urzędu skarbowego wyraził na to
zgodę. Z kolei środki z zamykanego rachunku VAT byłyby uwalniane z bankowych rachunków
technicznych.
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Nowy JPK_V7
→ Od 1 lipca 2021 r. ma obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu
danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od
towarów i usług (JPK_V7).
→ Ministerstwo Finansów uaktualniło projekt rozporządzenia m.in. w następujących
obszarach:
o

W pierwotnej wersji projektu proponowano, by symbolem „MPP” oznaczać
wszystkie transakcje, w których zastosowano mechanizm podzielonej płatności
(nawet dobrowolnie). W najnowszej wersji projektu zrezygnowano zupełnie z
oznaczania transakcji w JPK_V7 symbolem „MPP”, także tych, które objęte są
obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

o

Ministerstwo Finansów wycofało się także z pomysłu oznaczania symbolem „TP”
transakcji między podmiotami powiązanymi wyłącznie powyżej 15 tys. zł. Zakres
stosowania symbolu „TP” pozostanie zatem bez zmian, tj. symbol będzie stosowany
przy wszystkich transakcjach między podmiotami powiązanymi, bez względu na ich
wartość.

o

W projekcie przewidziano także nowe oznaczenia związane z wprowadzeniem
unijnego pakietu e-commerce:

o

•

„WSTO_EE” – do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość
(zastąpi stosowane dotychczas symbole „SW” i „EE”),

•

„IED” – do poboru VAT od poza unijnych przesyłek o wartości do 150 euro
przez internetowe platformy sprzedażowe niezarejestrowane w punktach
OSS/IOSS.

W przypadku zastosowania „ulgi na złe długi” podatnik będzie musiał wykazywać w
JPK_V7 termin płatności lub datę dokonania zapłaty.
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Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne. W przypadku pytań lub wątpliwości
uprzejmie proszę o kontakt.
Z poważaniem
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 Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k. nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania
podjęte w wyniku powyższych informacji.
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