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DLA BIZNESU

Ministerstwo Finansów szykuje kolejne
zmiany w JPK

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji
został opublikowany nowy projekt
rozporządzenia ministra finansów, funduszy i
polityki regionalnej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu danych zawartych w deklaracjach
podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku
od towarów i usług. Nowelizacja z pewnymi
wyjątkami wejdzie w życie w lipcu.

UWAGA! W aktualnej wersji projektu
Ministerstwo Finansów wycofało się z
kontrowersyjnego pomysłu oznaczania w
składanych jednolitych plikach kontrolnych
kodem MPP wszystkich transakcji objętych
mechanizmem podzielonej płatności. Teraz
oznaczenie MPP ma być wycofane w ogóle z
ewidencji VAT.

Przypomnijmy! Obecnie oznaczenie MPP
należy stosować przy oznaczaniu transakcji
objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu
podzielonej płatności. Chodzi więc o transakcje,
które obejmują towary lub usługi wymienione w
załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a kwota
należności ogółem przekracza 15 tys. zł lub jej
równowartość wyrażoną w walucie obcej.

Problem jednak w tym, że resort finansów przy
okazji chce też wprowadzić zmiany dotyczące
zakresu danych raportowanych w ewidencji
podatku należnego w przypadku dokonywania
korekty podatku należnego na podstawie art. 89a
ust. 1 i 4 ustawy o VAT. Chodzi tu o tzw. ulgę na
złe długi. MF proponuje wprowadzenie

obowiązku wskazywania w ewidencji terminu
płatności lub daty dokonania zapłaty w
przypadku dokonywania takich korekt. W
niektórych sytuacjach może być to zmiana
uciążliwa gdyż, nie każdy system księgowy
pozwala na wprowadzenie terminu płatności
bądź dnia faktycznej zapłaty. Na szczęście w
tym zakresie podatnicy (i dostawcy systemów
IT) będą mieli pół roku na przygotowanie,
gdyż zmiana ta ma wejść w życie od 1 stycznia
2022 r

Projekt rozporządzenia dotyczy również zmian
związanych z pakietem e-commerce, który ma
wejść w życie od 1 lipca. Mimo, że ustawa nie
przeszła jeszcze całego procesu legislacyjnego w
parlamencie - wiadomo, że od lipca nie będzie
już sprzedaży wysyłkowej w obecnym
kształcie. Ma być ona zastąpiona zupełnie
nowymi uregulowaniami dotyczącymi sprzedaży
na rzecz osób niebędących podatnikami (m.in.
wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na
odległość WSTO) oraz kompleksowymi
zmianami w raportowaniu takich dostaw oraz
m.in. usług telekomunikacyjnych. Z tego
względu usunięte zostaną znaczniki SW oraz EE
(choć ten ostatni dopiero od 2022 r.) i zostaną
wprowadzone znaczniki WSTO_EE oraz IED.
Znaczniki te powinny być używane dopiero od 1
stycznia 2022 r., bowiem w okresie od lipca do
grudnia 2021 r. do transakcji WSTO oraz
świadczenia m.in. usług telekomunikacyjnych na
rzecz osób niebędących podatnikami, którzy
mają siedzibę bądź miejsce zamieszkania w
kraju należącym do UE (z wyłączeniem Polski)
zastosowanie znajdzie znacznik EE. Z tego
względu należy się spodziewać, że
Ministerstwo Finansów przedstawi wkrótce
zmienioną strukturę samego pliku JPK_VAT.
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Od jutra można starać się o dotację z ZUS
na BHP

Od jutra można składać wnioski o
dofinansowanie projektów, które poprawią
bezpieczeństwo pracy i zmniejszają negatywne
oddziaływanie szkodliwych czynników w
miejscu pracy. Z informacji podanych przez
ZUS wynika, że dofinansowaniu podlegać mogą
działania, które mieszczą się w następujących
obszarach technicznych:

● bezpieczeństwo instalacji technicznych,
maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

● urządzenia chroniące przed hałasem i
drganiami mechanicznymi oraz
promieniowaniem elektromagnetycznym;

● oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz
ochrona przed promieniowaniem
optycznym;

● ochrona przed energią elektryczną i
elektrycznością statyczną;

● urządzenia oczyszczające i uzdatniające
powietrze, urządzenia mechanicznej
wentylacji powietrza;

● sprzęt i urządzenia służące poprawie
bezpieczeństwa pracy na wysokości, w
zagłębieniach i innych strefach pracy;

● sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu
obciążenia układu
mięśniowo-szkieletowego;

● sprzęt i urządzenia służące poprawie
bezpieczeństwa pracy w przypadku
narażenia na czynniki chemiczne i
szkodliwe czynniki biologiczne;

● środki ochrony indywidualnej.

Szczegółowy katalog działań znajdą Państwo
TUTAJ.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2021 r.
ZUS w przesłanym mediom komunikacie
wyjaśnia, że wysokość dofinansowania zależy
od liczby osób, za które pracodawca opłaca
składki na ubezpieczenia społeczne.
Jednocześnie ZUS zastrzega, że w konkursie
mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie
zalegają z opłacaniem składek (na
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne) i nie znajdują się w stanie upadłości,
pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji
lub postępowania układowego.

Mikroprzedsiębiorstwa zgłaszające do
ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać
dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości
projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), małe,
zgłaszające od 10 do 49 osób, do 80 proc.
(maksymalnie do 210 tys. zł). W przypadku
średnich firm, można ubiegać się do 60 proc.
(maksymalnie 360 tys. zł.) Najwyższe kwotowo
dofinansowanie mogą otrzymać duże zakłady
zatrudniające powyżej 250 osób. Kwota
dofinansowania może wynieść nawet pół miliona
złotych, przy czym udział procentowy
dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc.
wartości projektu.

Szczegóły odnośnie dofinansowania znajdą
państwo na stronie ZUS.
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https://bip.zus.pl/documents/493361/4006354/Za%C5%82.+nr_4_Katalog_dzialan_inwestycyjnych_i_doradczych.pdf/62bb4d48-47cf-f87c-1cd3-ff6b3ca3921b
https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2021.01
https://www.prawo.pl/podatki/zmiany-w-wysylaniu-jpk_vat-i-rozliczaniu-vat-2021,508591.html

