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DLA BIZNESU 

Objaśnienia podatkowe w zakresie pakietu 
Slim VAT  

Pierwszego stycznia 2021 r. weszła w życie       
nowelizacja ustawy o podatku od towarów i       
usług, wdrażająca do polskiego prawa m.in.      
pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern       
VAT). Doświadczenia pierwszego miesiąca    
wystawiania faktur korygujących na nowych     
zasadach wykazały, że dla przedsiębiorców     
ogromnym problemem pozostaje ustalenie,    
jaka dokumentacja może i powinna zostać      
uznana za wystarczającą do dokonania     
korekty. Skala wątpliwości okazała się tak duża,       
że skłoniła Ministerstwo Finansów do     
opublikowania obszernych objaśnień   
dotyczących pakietu Slim VAT. Materiały w tym       
zakresie znajdą Państwo Tutaj. 

Objaśnienia do Slim VAT to obszerny      
dokument, w którym wyjaśniono, jak stosować      
nowe przepisy. Wyjaśnienia dotyczą takich     
zagadnień jak: 

● wydłużenie terminu na wywóz towarów     
z zachowaniem stawki 0% przy     
opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu     
towarów z 2 miesięcy na 6 miesięcy, 

● wydłużenie terminu do odliczenia VAT     
naliczonego na bieżąco łącznie do 4      
okresów rozliczeniowych, w przypadku    
rozliczeń VAT w okresach miesięcznych, 

● spójne kursy walut – dodanie     
opcjonalnego dla podatników   
rozwiązania o możliwości stosowania do     
określenia podstawy opodatkowania   
wyrażonej w walucie obcej przeliczania     
na złote zgodnie z zasadami przeliczania      
przychodu wynikającymi z przepisów o     
podatku dochodowym, 

● wprowadzenie możliwości odliczania   
podatku naliczonego wynikającego z    

faktur dokumentujących nabycie usług    
noclegowych w celu ich odsprzedaży, 

● podwyższenie limitu na   
nieewidencjonowane prezenty o małej    
wartości z 10 zł do 20 zł oraz        
doprecyzowanie kwoty przyjmowanej dla    
tzw. ewidencjonowanych prezentów o    
małej wartości jako kwoty netto (bez      
podatku), 

● brak konieczności uzyskiwania   
potwierdzeń odbioru faktur   
korygujących in minus, 

● wprowadzenie do ustawy przepisu    
dotyczącego rozliczania korekt   
zwiększających cenę, zgodnie z którym     
w przypadku gdy podstawa    
opodatkowania ulega zwiększeniu,   
korekty tej podstawy dokonuje się w      
rozliczeniu za okres, w którym zaistniała      
przyczyna zwiększenia podstawy   
opodatkowania. 

Dokument zawiera także omówienie zmian     
dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych    
oraz Mechanizmu Podzielonej Płatności.  

UWAGA! Choć Objaśnienia znajdują się     
dopiero w fazie konsultacji społecznych     
(propozycje można było zgłaszać do 1 lutego),       
już teraz można wyciągnąć kilka wniosków na       
temat ministerialnej wizji prawidłowej    
interpretacji nowych przepisów. 

Wskazano np. co należy uważać za uzgodnienie       
warunków obniżenia podstawy   
opodatkowania. Przez „uzgodnienie” należy    
rozumieć dowolne ustalenia stron transakcji     
regulujące warunki obniżenia pierwotnego    
wynagrodzenia. Uzgodnieniem takim może być     
przede wszystkim zawarta przez strony umowa a       
nawet regulamin sprzedawcy, z którego wynika      
możliwość uzyskania przez nabywcę rabatu po      
zrealizowaniu określonych warunków.Przy takiej    
interpretacji strony nie będą zobowiązane do      
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tworzenia dodatkowych dokumentów tylko w     
celu pozyskania korekty. 

Wystarczające będzie nawet dokonanie ich w      
formie ustnej, czy nawet zachowanie stron (np.       
zwrot towarów sprzedawcy), przy czym to na       
podatniku będzie spoczywał ciężar    
udowodnienia tych uzgodnień. 

W Objaśnieniach znajdują się również konkretne      
przykłady problemów wraz z interpretacją, co      
tym bardziej powinno uciąć część spekulacji.      
Szkoda tylko, że opublikowanie Objaśnień było      
konieczne już po miesiącu obowiązywania     
nowych regulacji, które w założeniu miały być       
proste w stosowaniu.  

Jak wskazują eksperci, niestety za negatywne      
należy rozumieć podejście, w którym zamiast      
podnosić jakość prawa, ustawodawca decyduje     
się na wydawanie obszernych na 49 stron       
objaśnień, próbując ratować w ten sposób i tak        
znikomą przejrzystość prawa. 

źródło: prawo.pl,gov.pl 
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