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DLA BIZNESU

Rada Ministrów przyjęła pakiet
SLIM VAT 2

Rząd przyjął w środę kolejny duży pakiet zmian
w rozliczeniach VAT. Chodzi o tzw. Slim VAT 2.
Nowelizacja dotknie wydatków związanych z
samochodami i prawa do odliczeń podatku.
Zmiany dotkną także zasad rozliczania ulgi na
złe długi w VAT. Nowelizacja wprowadzi
dodatkowo zmiany do Prawa bankowego.

Celem kolejnych zmian w VAT ma być dalsze
uproszczenie rozliczania przez podatników
podatku od towarów i usług. Pierwsza inicjatywa
o tym charakterze, czyli pakiet Slim VAT,
przeszła już proces legislacyjny i weszła w życie
jako ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw. Najważniejsze nowości
w pakiecie SLIM VAT 2 to:

● Umożliwiono podatnikowi,
rozliczającemu podatek z tytułu importu
towarów bezpośrednio w deklaracji
podatkowej, dokonanie korekty, gdyby w
pierwotnej deklaracji nie rozliczył
prawidłowej wysokości podatku.

● Ułatwiono odliczenie VAT na
samochody wykorzystywane do
działalności gospodarczej - 100%
odliczeń od wydatków na samochody
poprzez wydłużenie terminu na złożenie
informacji o poniesieniu pierwszego
wydatku na pojazd samochodowy.

● Umożliwiono odliczenie VAT po upływie
terminu na odliczenie na „bieżąco” –
rozszerzono liczbę okresów
rozliczeniowych, w który podatnik będzie

mógł dokonać odliczenia przez korektę
deklaracji.

● Dopuszczono opcjonalnie możliwość
składania zgodnego oświadczenia
dostawcy i nabywcy o wyborze
opodatkowania nieruchomości w akcie
notarialnym.

● Uregulowano kwestie uwalniania
środków przeksięgowanych z
zamykanego rachunku VAT na tzw.
rachunek techniczny.

● Umożliwiono wydanie zgody na
uwolnienie środków z rachunku VAT,
jeżeli posiadane przez podatnika
zaległości podatkowe zostały odroczone
lub rozłożone na raty.

● Umożliwiono przeznaczenie środków
zgromadzonych na rachunku VAT, na
uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Projekt przewiduje również zmiany w ustawie
Prawo bankowe. Chodzi tu o:

● konsolidację środków na rachunku VAT,
● możliwości przeznaczenia środków

zgromadzonych na rachunku VAT na
uregulowanie składki na ubezpieczenie
rolników,

● realizacji uwalniania środków z
rachunków technicznych.

Zdaniem Ministerstwa Finansów wprowadzane
w ostatnich latach rozwiązania prawne dążą do
usprawnienia rozliczeń przez podatników oraz
ułatwienia prowadzenie procesów ich
weryfikacji przez organy podatkowe.

UWAGA! Nowe rozwiązania mają wejść w
życie już od 1 października 2021 r.
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Od 4 czerwca będą możliwe koncerty w
plenerze

W Dzienniku Ustaw opublikowano 25 maja br.
zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii.

Zgodnie z rozporządzeniem od 4 czerwca 2021
r. na otwartym powietrzu będzie można
prowadzić działalność twórczą związaną z
wszelkimi zbiorowymi formami kultury i
rozrywki (ujętą w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w dziale 90.0). Oznacza to
usunięcie dotychczas obowiązujący zapis, który
wykluczał z odmrożenia działalność grup
cyrkowych i zespołów muzycznych.

Nowe przepisy przewidują, że koncerty i
widowiska cyrkowe w plenerze będą mogły być
organizowane pod warunkiem udostępnienia
widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na
widowni z tym, że nie więcej niż połowy
miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych
miejsc na widowni przy zachowaniu odległości
1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz
udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób.
Uczestnicy wydarzenia będą musieli mieć
zakryte usta i nos, ponadto nie będą mogli
spożywać napojów lub posiłków.

Rozporządzenie stanowi też, że ograniczenia
liczby miejsc udostępnianych publiczności nie
stosuje się do meczów kadry narodowej w
piłce nożnej mężczyzn przeciwko:
reprezentacji Federacji Rosyjskiej,
rozgrywanego 1 czerwca 2021 r. we
Wrocławiu oraz reprezentacji Republiki

Islandii, rozgrywanego 8 czerwca 2021 r. w
Poznaniu.

Przypomnijmy! Od 15 maja mogliśmy na
zewnątrz zdjąć maseczki, a nauka hybrydowa
objęła uczniów klas 4-8 szkół podstawowych
oraz klas 1-4 szkół średnich. Przyspieszono
również otwarcie kin, teatrów, muzeów z 29 na
21 maja. W harmonogramie na 29 maja
zapowiedziano luzowanie obostrzeń
związanych m.in. z gastronomią wewnątrz
lokalu.
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