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DLA BIZNESU 

Zbliża się termin wymiany kas fiskalnych 
dla branży hotelarskiej i gastronomicznej 

Zbliżający się koniec roku to jednocześnie      
termin kolejnego etapu wdrażania kas     
rejestrujących online. 1 stycznia 2021 roku      
urządzenia nowego typu musi mieć branża      
gastronomiczna, sprzedawcy usług   
krótkotrwałego zakwaterowania (czyli m.in    
hotele i pensjonaty) oraz handlujący węglem.      
Resort finansów przypomina, że podatnicy mogą      
skorzystać z ulgi na zakup kas online w ramach         
wymiany kas starego typu. Z wydanych      
objaśnień wynika, że ulga przysługuje również      
tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy      
zostali zobligowani do wymiany dotychczas     
stosowanych kas, na kasy online. 

Ulga za zakup kasy  

Z prawa do odliczenia mogą skorzystać np.       
przedsiębiorcy, którzy prowadzą już ewidencję     
sprzedaży przy zastosowaniu kas z     
elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.     
Co istotne, ulga przysługuje również w      
przypadku, gdy zapłata za zakup kasy      
rejestrującej dokonywana jest w ratach.     
Warunkiem skorzystania z niej będzie w tym       
przypadku zapłacenie wszystkich rat za kasę.      
Podstawą do uzyskania ulgi jest bowiem dowód       
zapłaty całej należności za jej zakup. Odliczenie       
nie przysługuje natomiast w stosunku do kas,       
które są używane przez podatnika na podstawie       
umów najmu, dzierżawy lub leasingu. 

Wielu ekspertów zwraca uwagę, że lepszą formą       
pomocy, byłoby odroczenie obowiązku wymiany     
kasy o kilka miesięcy. To jednak do tej pory nie          
nastąpiło. 

 

 

JPK_VAT dla rozliczających VAT 
kwartalnie 

Przełom grudnia i stycznia to także czas, gdy        
podatnicy rozliczający VAT kwartalnie, będą     
musieli zmierzyć się z nową formą raportowania.       
Za ostatni kwartał 2020 r., w terminie do 25         
stycznia 2021 r., będą oni zobowiązani do       
złożenia nowego JPK_VAT połączonego z     
deklaracją podatkową dla potrzeb VAT. W      
listopadzie w ten sposób VAT raportowali      
podatnicy, rozliczający się miesięcznie. Okazało     
się, że do tej pory największym problemem były        
kody GTU (grupy towarowo-usługowe). Zadania     
nie ułatwia fakt, że do części transakcji trzeba        
zastosować kilka kodów, do innych żadnego. O       
pomyłkę nie jest trudno a błąd ma kosztować        
500 złotych. 

Pierwsze interpretacje w sprawie kodów GTU 

Fakt, że to właśnie z kodami GTU podatnicy        
mają najwięcej problemów potwierdzają    
chociażby składane wnioski o wydanie     
interpretacji podatkowych. Skarbówka udziela    
już pierwszych odpowiedzi m.in. w zakresie      
leków i produktów farmaceutycznych oraz     
stosowania kodu GTU 07. Tego właśnie      
dotyczyła interpretacja nr   
0111-KDIB3-1.4012.904.2020.1.WN. 

Na szczęście ta konkretna interpretacja jest      
korzystna dla podatników. Wynika z niej      
bowiem, że nie będzie trzeba oznaczać kodami       
wszystkich faktur dotyczących leków zawartych     
w wykazie, lecz tylko te, które dotyczą obrotu        
międzynarodowego. Wydaje się zatem, że     
znaczna część faktur z tego zakresu nie będzie        
musiała być oznaczana kodem GTU. 

Ryzyko kary za błąd w JPK 

Warto przypomnieć, że każdy błąd w nowym       
JPK_VAT jest zagrożony sankcją grzywny 500      
zł. Nie nastąpi to jednak automatycznie.      
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Podatnik ma możliwość złożenia korekty w      
terminie 14 dni licząc od dnia: 

● wykrycia, że przesłana ewidencja zawiera     
błędy lub zostały wykazane dane niezgodne      
ze stanem faktycznym, lub 

● dokonania zmiany danych zawartych w     
przesłanej ewidencji lub 

● otrzymania wezwania z urzędu skarbowego     
do skorygowania pliku JPK_VAT (w takiej      
sytuacji podatnik zgodnie z art. 109 ust. 3f        
ustawy o VAT ma 14 dni od dnia doręczenia         
mu wezwania na przesłanie korekty błędów      
lub złożenie wyjaśnień). 

Dopiero brak złożenia korekty lub wyjaśnień w       
terminie spowoduje nałożenie na podatnika kary      
w kwocie 500 zł za każdy błąd wskazany w         
wezwaniu, uniemożliwiający przeprowadzenie   
weryfikacji transakcji pliku JPK_V7. 

Warto podkreślić, że na stronie Ministerstwa      
Finansów pojawiła się informacja, iż kary będą       
nakładane wyłącznie w przypadku kardynalnych     
i świadomych błędów, wynikających z     
niedbalstwa w wypełnianiu JPK_V7. 
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