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DLA BIZNESU

Ruszyły prekonsultacje pakietu SLIM
VAT 2

SLIM VAT 2 to projekt zmian w podatku od
towarów i usług. Ministerstwo Finansów
przygotowało tym razem 15 nowych rozwiązań.
Pakiet realizuje wiele postulatów zgłaszanych
Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców.
Chodzi m. in. prostsze fakturowanie,
zmniejszenie formalności oraz poprawę
płynności finansowej firm. Proponowane zmiany
podzielono na pięć obszarów:

● prostsze fakturowanie,
● przyjazne odliczanie VAT,
● VAT w obrocie międzynarodowym –

korzyści i pewność prawa,
● VAT – łatwiejszy obrót

nieruchomościami,
● poprawa płynności w MPP i ulga złe

długi.

Jak wylicza ministerstwo w swoim komunikacie
w oferowanym pakiecie zaproponowano
usunięcie długiej listy niepotrzebnych
obowiązków, które dotychczas ciążyły na
przedsiębiorcach. Dzięki informatyzacji KAS,
wiele z nich nie ma już racji bytu. Podatnicy nie
będą już musieli wskazywać choćby
przyczyny korekty faktur. Zrezygnowano
także z duplikatów faktur oraz wydłużono
możliwość wystawienia faktury z 30 do 60 dni
przed dostawą towarów, wykonaniem usługi czy
otrzymaniem zaliczki. Zwiększy się również
elastyczność realizacji prawa do odliczenia VAT.

Pakiet SLIM VAT 2 mierzy się także z
problemem faktur zbiorczych. Proponowane
ułatwienie polega na zniesieniu ograniczeń w
wystawianiu zbiorczych faktur korygujących.
Po wejściu w życie SLIM VAT 2, możliwe
będzie stosowanie ich np. gdy przedsiębiorca
udzieli rabatu dla poszczególnych dostaw lub

usług. W efekcie zmiana ułatwi, przyspieszy i
uelastyczni zbiorcze korekty, a to oszczędzi
czasu przedsiębiorcom.

Z nowych rozwiązań zadowoleni mogą być także
przewoźnicy oraz użytkownicy komunikacji
zbiorowej. Obecnie za fakturę uznaje się bilety
np. kolejowe czy autobusowe, które
dokumentują przejazd na odległość większą niż
50 km. Przy mniejszych odległościach konieczne
jest kłopotliwe proszenie o fakturę w kiosku albo
u kierowcy. MF zapowiada zniesienie limitu
kilometrów. Możliwe będzie odliczenie VAT od
krótszych przejazdów związanych z
działalnością gospodarczą podatnika.

Pakiet SLIM VAT 2 ma przynieść także
poprawę płynności finansowej firm
korzystających z mechanizmu podzielonej
płatności. Wprowadzona ma być możliwość
przekazywania środków między rachunkami
VAT podatnika prowadzonymi w różnych
bankach. Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 2
obejmują ponadto m.in.:

● ułatwienie odliczenia VAT na samochody
wykorzystywane do działalności
gospodarczej,

● pełniejszą neutralność w opodatkowaniu
importu usług,

● uregulowanie sposobu dokonywania
korekty in-minus w przypadku importu
usług oraz WNT,

● łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w
obrocie nieruchomościami,

● wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi
na złe długi z 2 do 3 lat.

Prekonsultacje projektu są otwarte dla
wszystkich. Uwagi i opinie można zgłaszać na
adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl do 1 marca
2021 r.
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Niedługo zniknie portal CEIDG i
powstanie jedno e-konto przedsiębiorcy

Od lipca 2021 roku zniknie portal Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej dostępny pod adresem
ceidg.gov.pl. Zostanie połączony z portalem
biznes.gov.pl. To na nim każdy prowadzący
jednoosobową działalność gospodarczą będzie
miał swoje konto i dostęp do wszystkich
informacji takich jak np. przyznanych koncesji
zezwoleń, kodów PKD. Od października
zostanie też uruchomiona jedna
wyszukiwarka firm, zarówno JDG jak i
spółek.

O ile w 2019 roku e-wniosków o rejestrację,
zawieszenie czy wznowienie działalności
gospodarczej było tylko 4,5 tys. , to w 2020 roku
z uwagi na COVID było to już 918,3 tys.
Jednocześnie portal biznes.gov.pl miał w 2020
roku aż 49,2 milionów odsłon, o 61,4 proc.
więcej niż rok wcześniej oraz 15,2 miliona
użytkowników. Z uwagi na to resort zdecydował,
że głównym portalem z e-usługami dla
przedsiębiorców będzie właśnie biznes.gov.pl.
To na nim każdy prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą będzie miał swoje
konto i dokonywał, np. zmian w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.

Już dziś przedsiębiorca, który ma, bądź założy
konto na biznes.gov.pl, może w nim sprawdzić
swój wpis do rejestru CEIDG i dokonać zmian
we wpisie bez potrzeby odwiedzania
ceidg.gov.pl. Przyszły przedsiębiorca może
zarejestrować działalność przez biznes.gov.pl i
dzięki posiadaniu konta w tym serwisie,
korzystać z możliwości załatwiania pozostałych
spraw urzędowych przez internet.

UWAGA! Obecnie można mieć konto zarówno
w CEIDG, jak i na biznes.gov.pl. Oba konta nie

są jednak ze sobą połączone. Z poziomu
portalu CEIDG można dokonywać zmian w
rejestrze, ale nie widać, jakie inne sprawy
urzędowe przedsiębiorca może załatwić on-line.
Po połączeniu CEIDG z biznes.gov.pl
przedsiębiorca zyska jedno konto użytkownika,
czyli „konto przedsiębiorcy”, zamiast
dotychczasowych dwóch. Będzie jedno miejsce
do sprawdzania powiadomień, statusu i historii
realizowanych przez siebie spraw urzędowych,
również spraw załatwianych w rejestrze CEIDG.

UWAGA! W październiku 2021 roku na
biznes.gov.pl pojawi się także wyszukiwarka
firm, zarówno tych zarejestrowanych w
CEIDG, jak w Krajowym Rejestrze Sądowym
(KRS). W CEIDG figuruje obecnie ponad 2
miliony przedsiębiorców, w KRS nieco ponad
500 tys. Dzięki temu rozwiązaniu powstanie
jedno narzędzie do wyszukiwania firm
indywidualnych i spółek handlowych, co uprości
przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów.
Konto przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl docelowo
zostanie też wzbogacone o listę sugerowanych
spraw, które użytkownik powinien załatwić w
najbliższym czasie. System przypomni o
zbliżających się terminach załatwienia danej
sprawy urzędowej, tak by przedsiębiorca nie
przeoczył żadnej ważnej dla niego daty
związanej z prowadzeniem działalności
gospodarczej.

Jak zapewnia Ministerstwo Rozwoju
biznes.gov.pl na chwilę obecną udostępnia już
ok. 300 różnych e-usług. Przykładowo można
odebrać na nim zaświadczenie o niezaleganiu z
podatkami czy w ZUS, potwierdzające status
podatnika VAT, złożyć do UODO zawiadomienie
o odwołaniu dotychczasowego i wyznaczeniu
nowego inspektora ochrony danych, złożyć
oświadczenie o delegowaniu pracownika na
terytorium Polski. Co istotne - na biznes.gov.pl
dokładnie są też opisane wszystkie procedury i
wymagane dokumenty.

źródło: gov.pl, prawo.pl
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