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DLA BIZNESU 

Od 1 lutego otwarcie galerii handlowych i 
placówek kultury  

Dzisiaj na konferencji prasowej minister zdrowia      
Adam Niedzielski ogłosił, że od 1 lutego otwarte        
mogą być wszystkie sklepy w galeriach      
handlowych oraz placówki kultury.  

UWAGA! Na wniosek przedsiębiorców, od 1      
lutego zniesione zostaną godziny dla seniorów. 

Nadal, czyli co najmniej do 14 lutego,       
obowiązywać mają dotychczasowe obostrzenia    
dotyczące restauracji, pubów, hoteli, stoków i      
innych obiektów sportowych. Restauracje tak     
jak dotychczas, mogą świadczyć usługi tylko na       
wynos i w dowozie, hotele pozostają zamknięte       
(wyjątkiem są m.in. hotele pracownicze oraz te,       
w których zakwaterowani są medycy).     
Wszystkie reguły dotyczące zgromadzeń    
publicznych, imprez i przekraczania granicy     
pozostają bez zmian. 

W odpowiedziach udzielanych dziennikarzom    
zapowiedziano również że, z dużym     
prawdopodobieństwem zostanie przedłużony   
zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci z      
zamkniętych szkół. 

Pytania i odpowiedzi dotyczące  tzw. 
pakietu Slim VAT 

PYTANIE 1 

Czy nowe uproszczenie slim VAT obejmuje      
wszystkie firmy - duże przedsiębiorstwa, duże      
spółki? 

ODPOWIEDŹ 

Wielkość podatnika nie ma znaczeniu przy      
stosowaniu regulacji wprowadzonych w ramach     
tzw. slim VAT. 

W założeniu wprowadzenie zmian w podatku od       
towarów i usług w ramach tzw. slim VAT        
(Simple Local And Modern VAT) miały      
prowadzić do uproszczeń i ułatwień stosowania      
regulacji ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od        
towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) -          
dalej u.p.t.u. Okazało się jednak, że nie       
wszystkie modyfikacje są na korzyść podatników      
(patrz np. korekty in minus po stronie podatku        
naliczonego). Jednak dla odpowiedzi na pytanie      
czytelnika kluczowe znaczenie ma to, że      
prawodawca nie uzależnia stosowania rozwiązań     
wprowadzonych w ramach tzw. slim VAT od       
wielkości podatnika. Zatem należy stwierdzić, że      
wielkość podatnika nie ma znaczeniu przy      
stosowaniu regulacji wprowadzonych w ramach     
tzw. slim VAT. 

PYTANIE 2 

Czy metoda kasowa przy notach uznaniowych      
z VAT za rabat pośredni nadal będzie miała        
zastosowanie od stycznia 2021 r. w związku ze        
Slim VAT? 

ODPOWIEDŹ 

Od 1.01.2021 r. udzielenie rabatu pośredniego      
i związane z tym zmniejszenie podstawy      
opodatkowania oraz kwoty podatku należnego     
może być udokumentowane notą uznaniową. 

Rabat rozumiany jako obniżenie ceny towaru o       
pewną kwotę, może być bezpośredni jak i       
pośredni. Rabat bezpośredni jest przyznawany     
bezpośrednio pomiędzy sprzedawcą a nabywcą.     
Z kolei rabat pośredni jest przyznawany      
ostatecznemu odbiorcy przez podatnika    
znajdującego się na początku łańcucha dostaw.      
Udzielenie rabatu pośredniego nie stanowi dla      
ostatecznego nabywcy wynagrodzenia za    
wykonanie jakichkolwiek czynności   
opodatkowanych na rzecz podatnika    
udzielającego rabatu. 
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W interpretacji indywidualnej z 30.09.2020 r.,      
0112-KDIL3.4012.529.2020.2.WB, aktualnej  
także w stanie prawnym od 1.01.2021 r.,       
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej    
wyjaśnił, że "przepisy krajowe nie określają      
dokumentu na podstawie którego podatnik     
udzielający rabatu może ten rabat     
udokumentować. Nie jest tym dokumentem     
faktura korygująca, jednak nic nie wskazuje, że       
nie może nim być np. nota księgowa. W        
konsekwencji, wystawiona nota, będzie    
pisemnym dokumentem, który w świetle     
regulacji prawnych umożliwi   
udokumentowanie rabatu". 

Dalej Dyrektor KIS wyjaśnił, że podatnik      
udzielający rabatu pośredniego nabędzie    
prawo do obniżenia podstawy opodatkowania     
w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie       
zostanie wpłacony na rzecz nabywcy rabat      
pieniężny. Podatnik powinien posiadać stosowne     
dokumenty, które umożliwią precyzyjne    
określenie w jakim okresie rozliczeniowym     
dokonano przekazania nabywcy należnego    
rabatu, ponieważ w momencie udzielenia rabatu      
podatnik nabędzie prawo do obniżenia podstawy      
opodatkowania stosownie do art. 29a ust. 10       
ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i         
usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106). 

PYTANIE 3 

Co powinno znajdować się w uzgodnieniu      
faktury korygującej sprzedaży in minus w      
związku z wprowadzeniem tzw. SLIM VAT?      
Jakie informacje są niezbędne w uzgodnieniu,      
aby możliwe było zmniejszenie podatku     
należnego VAT? 

ODPOWIEDŹ 

Uzgodnienia takie powinny zawierać dane     
dotyczące powodów korekty, konkretnych    
towarów, usług, ich ilości i wartości, których       
te korekty dotyczą, czy zaliczek, jeżeli korekty       

dotyczą faktur zaliczkowych, a także okresu, w       
którym sprzedawca je rozliczy w VAT . 

Jak wynika z art. 29a ust. 13 ustawy z         
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług        
(Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) - dalej u.p.t.u.,           
w przypadkach wystawienia tzw. faktur     
korygujących in minus, obniżenia podstawy     
opodatkowania, w stosunku do podstawy     
określonej w wystawionej fakturze z wykazanym      
podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy,      
w którym podatnik wystawił fakturę korygującą,      
pod warunkiem że z posiadanej przez tego       
podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on      
z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki      
obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy     
towarów lub świadczenia usług określone w      
fakturze korygującej oraz warunki te zostały      
spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną        
dokumentacją. W przypadku gdy w okresie      
rozliczeniowym, w którym została wystawiona     
faktura korygująca, podatnik nie posiada     
dokumentacji, o której mowa w zdaniu      
pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania    
dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym      
dokumentację tę uzyskał. 

Powołana regulacja nie wskazuje dokładnie     
elementów, które powinny znaleźć się we      
wskazanym uzgodnieniu. Nie wskazuje ona     
także formy takiego uzgodnienia. Wynika z niej       
natomiast, że takie uzgodnienie powinno być (od       
niego bowiem jest uzależnione prawo do korekty       
należnego VAT) i powinno ono określać      
warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla     
dostawy towarów lub świadczenia usług     
określone w fakturze korygującej. 

Strony transakcji mogą tu oczywiście sporządzić      
dokument na piśmie, zwany na przykład      
"Uzgodnienie warunków obniżenia podstawy    
opodatkowania dla dostawy towarów lub     
świadczenia". Sporządzenie takiego dokumentu    
na piśmie, podpisanego przez obie strony      
transakcji będzie oczywiście sytuacją wzorcową.     
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W dzisiejszej dobie natomiast, nie ma      
konieczności tworzenia takiego dokumentu.    
Wskazane w art. 29a ust. 13 u.p.t.u.       
"uzgodnienie" równie dobrze może wynikać z      
korespondencji mailowej stron transakcji. 

źródło:  gov.pl, prawo.pl 

SIP LEX:  

➔ Kowalski Radosław QA 1631293,  
➔ Kamiński Krzysztof QA 1615540  
➔ Różycki Karol QA 1615540 
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