Zmiany w VAT
Na problemy związane z rozliczeniem podatku VAT prędzej czy później trafia większość
przedsiębiorców. Skomplikowane, często nowelizowane przepisy i ich interpretacja
to głównie zmartwienie w polskich firmach. W styczniu weszła w Ŝycie kolejna
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„Podatek VAT”.

- Przedsiębiorcy i pracownicy firm z sektora MSP, którzy jeszcze nie zapoznali się z przepisami o VAT
obowiązującymi od tego roku, mogą przejść bezpłatne szkolenie Akademii PARP, zawierające
najnowsze aktualizacje w ustawie o podatku VAT– mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń
w Akademii PARP. Szkolenie zostało przygotowane w formie e-learningu. Do szkolenia zawsze moŜna
wrócić i przypomnieć sobie wiadomości.

Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z ustawy deregulacyjnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342)
i rozporządzeń w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2012 r., poz. 1428) i w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz.U. z 2012 r., poz. 1485).

Nowelizacja dotyczy m.in. przepisów o fakturowaniu, odliczania podatku z faktur wystawionych przez
tzw. małych podatników czy ulgi na złe długi. Zmiany określają m. in. nowe informacje, jakie powinny
znaleźć się na fakturach dokumentujących niektóre czynności odbiegające od zwykłych reguł.
Takie faktury naleŜy odpowiednio oznaczyć, np. usługi turystyki, w których podstawą opodatkowania
jest marŜa, dokumentuje się fakturą, która obowiązkowo powinna zawierać wyrazy „procedura marŜy
dla biur podróŜy”.

Kwietniowa nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące m. in. obowiązku podatkowego, warunków
stosowania stawek VAT, odliczania podatku naliczonego, obowiązków w zakresie rejestracji
podatników, a takŜe zasad wystawiania faktur.

Wprowadzona będzie moŜliwości dokonania korekty podstawy opodatkowania w przypadku,
gdy nie jest moŜliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Od 1 kwietnia ulegnie zmianie definicja importu towarów. Importem będzie przywóz towarów
z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE. Import będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce,
jeŜeli towar przywoŜony z państwa trzeciego zostanie wprowadzony na teren UE w Polsce.

Uelastycznione będzie stosowanie stawki 0 proc. w eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej
dostawie towarów. Stawka 0 proc. będzie stosowana w przypadku, gdy podatnik zarejestruje się
jako podatnik VAT–UE nie później niŜ w momencie składania deklaracji. Nowelizacja wprowadza
przykładowy katalog dokumentów umoŜliwiających stosowanie tej stawki w eksporcie.

Jest teŜ zła wiadomość dla wielbicieli kawy i herbaty. Od 1 kwietnia zmieni się opodatkowanie dostaw
napojów mlecznych z udziałem kawy i herbaty. KaŜda sprzedaŜ napojów mlecznych z ich udziałem
będzie opodatkowana stawką 23 proc.
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www.akademiaparp.gov.pl. Podzielone są na pięć zakresów tematycznych: finansowo-prawny,
zarządzanie strategiczne i operacyjne, umiejętności menadŜerskie i osobiste, marketing i sprzedaŜ
oraz wiedza ogólna i otoczenie biznesu. Wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy sektora MSP oraz osoby
planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć bezpłatną naukę.

Więcej informacji:
msp@akademiaparp.gov.pl
Infolinia 801 444 MSP (czyli 0-801 444 677)

