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360 z³ + VAT od osoby
340 z³ + VAT od osoby, dla 2 osób
320 z³ + VAT od osoby, dla 3 osób

Polskie Towarzystwo Prawa i
Gospodarki Rynkowej
www.towarzystwo.org.pl
Tel 22 487 95 11 ; Tel kom 694 771 413

Zmiany VAT: ECOMMERCE VAT, Pakiet SLIM
VAT 2, Efaktura
Eksport Import bez VAT → Transakcje wewn¹trzwspólnotowe

Zmiany VAT: ECOMMERCE VAT, Pakiet SLIM
VAT 2, Efaktura
Eksport
EksportImport
Importbez
bezVAT
VAT→→Transakcje
Transakcjewewn¹trzwspólnotowe
wewn¹trzwspólnotowe

ECOMMERCE VAT

Pakiet SLIM VAT 2

EFAKTURA

od 1.07

od 1.10

od 1.10

Dr Jacek Matarewicz: Partner w kancelarii O¿óg
Tomczykowski Sp z o.o
W 20192020 r. zaj¹³ 1 miejsce w kategorii "VAT" Rankingu Firm
i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik
Gazetê Prawn¹ Najlepszy ekspert w zakresie Podatku
Akcyzowego wg Dziennika Rzeczpospolita. Sêdzia S¹du
Dyscyplinarnego.
Doktor nauk prawnych, adwokat i doradca podatkowy, sêdzia s¹du dyscyplinarnego w
Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy
oraz prawa karnoskarbowego.

23.09.2021
I. PAKIET UPROSZCZEÑ SLIM VAT 2 od
1.10.2021
9.15-17.30

SLIM VAT_2
Jednoznaczne uregulowanie sposobu dokonywania
korekty inminus w przypadku importu us³ug oraz
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
Eksport i wnt w transakcjach trójstronnych zmiany
w przypadku eksportu towarów lub
wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów okrela³aby
wyranie, której dostawie nale¿y przypisaæ wysy³kê lub
transport,
Okrelenie dostawcy
w przypadku eksportu towarów lub
wewn¹trzwspólnotowej dostawy towarów okrela³aby
wyranie, której dostawie nale¿y przypisaæ wysy³kê lub
transport, gdy w transakcji ³añcuchowej podmiotem
organizuj¹cym transport jest nie nabywca lub podmiot
pośredniczący lecz pierwszy w kolejności dostawca; jeżeli
pierwszy w kolejnoci dostawca organizuje wysy³kê lub
transport towarów, to transport lub wysy³ka mog¹ byæ
przypisane jedynie do transakcji, w której uczestniczy, czyli
do dostawy przez niego dokonanej.

WARSZTATY online
live
Pakiet materia³ów
300 slajdów

Dla kogo ?
Dzia³y ksiêgowe
Dzia³y finansowe
Managerowie, Dyrektorzy
W³aciciele
Konsultanci

Import us³ug
powrót do zasad obowi¹zuj¹cych przed 01.01.2017 r. i
rezygnacja z warunku rozliczenia podatku nale¿nego w
terminie 3 miesiêcy jako warunku do odliczenia VAT
naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, co
deklarowany podatek należny;

Cel szkolenia:
Maksymalizacja Zysku
Zasady i najkorzystniejsze
mo¿liwoci rozliczeñ
podatkowofinansowych
Zmiany VAT 2021

W przypadku importu us³ug powrót do zasad
obowi¹zuj¹cych przed 01.01.2017 r. i rezygnacja z
warunku rozliczenia podatku nale¿nego w terminie 3
miesiêcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w
tym samym okresie rozliczeniowym, co deklarowany
podatek należny;
Uproszczenie warunków korzystania z opcji
opodatkowania nieruchomoci zabudowanych
zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o
VAT;
Doprecyzowanie, ¿e prawo do ujêcia VAT naliczonego
poprzez korektê, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy
o VAT dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym
powsta³o prawo do odliczenia VAT naliczonego, jak
również trzech kolejnych okresów rozliczeniowych;

Ecommerce VAT od 1.07
Rozwi¹zania zawarte w
pakiecie ecommerce
zapewniaj¹ u³atwienia w
rozliczaniu VAT od
sprzeda¿y towarów i us³ug
na rzecz konsumentów w
innych pañstwach
cz³onkowskich UE. To
szczególnie wa¿ne dla
rodzimych poredników,
portali aukcyjnych i
sprzeda¿owych, które
zmagaj¹ siê czêsto z
nieuczciw¹ konkurencj¹
spoza UE.

Wyd³u¿enie terminu obowi¹zku sk³adania VAT26
(samochody wykorzystywane wy³¹cznie w dzia³alnoci)
do 25. dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w
którym dokonane zostanie pierwsze nabycie zwi¹zane z
samochodem dające 100% prawo do odliczenia;
zmiany dotycz¹ce tzw. ulgi na z³e d³ugi u³atwiaj¹ce
korygowanie VAT należnego przez wierzyciela;
wyd³u¿enie terminu na wczeniejsze wystawienie faktury

Zgłoszenie →

z 30 dni do 60 dni przed otrzymaniem p³atnoci.

II. PAKIET ECOMMERCE VAT od 1 lipca.
Ecommerce VAT od 1.07

Efaktura,

Rozwi¹zania zawarte w pakiecie ecommerce zapewniaj¹
u³atwienia w rozliczaniu VAT od sprzeda¿y towarów i us³ug
na rzecz konsumentów w innych pañstwach cz³onkowskich
UE. To szczególnie wa¿ne dla rodzimych poredników,
portali aukcyjnych i sprzeda¿owych, które zmagaj¹ siê
czêsto z nieuczciw¹ konkurencj¹ spoza UE.

Efaktura bêdzie
ustandaryzowan¹ forma
dokumentu, przejrzysta i
czytelna dla wszystkich
u¿ytkowników. Jej wdro¿enie
sprawi, ¿e Polska do³¹czy
do czo³ówki cyfrowych
liderów wdra¿aj¹cych t¹
nowoczesn¹ eus³ugê.
Podobne rozwi¹zania
oferuj¹ trzy pañstwa Unii
Europejskiej: Hiszpania,
Portugalia i W³ochy.

Zmiana zasad sprzeda¿y wysy³kowej
nowa definicja transakcji  wewn¹trzwspólnotowa
sprzeda¿ towarów na odleg³oæ (WSTO)
importowanych z pañstw trzecich
rozszerzenie i modyfikacja procedury szczególnej dla
us³ug telekomunikacyjnych, us³ug nadawczych lub us³ug
wiadczonych drog¹ elektroniczn¹ (tzw. Mini One Stop
Shop);
wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w
przesy³kach o wartoci nieprzekraczaj¹cej 150 euro,
usuniêcie zwolnienia z VAT dla importu towarów w

Karuzele
VAT,Transakcje
Trójstronne

przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro;
Nowa procedura szczególna VATOSS
Korzyci wynikaj¹ce z uczestnictwa w systemie
Sprzeda¿ na odleg³oæ towarów importowanych (SOTI)
Procedura IOSS uproszczenia w zakresie podatku VAT
dla podatników dokonuj¹cych SOTI
Na³o¿enie obowi¹zku poboru i zap³aty VAT na
podatników u³atwiaj¹cych dostawy towarów przy u¿yciu
interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej).
Umo¿liwienie od 1.07 min:
elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w
państwie członkowskim identyfikacji; deklarowania i i
p³acenia nale¿nego podatku VAT w ramach jednej
elektronicznej miesiêcznej deklaracji w pañstwie
cz³onkowskim identyfikacji.

OMÓWIENIE NOWYCH WZORÓW
ZG£OSZEÑ DO PROCEDURY UNIJNEJ I
NIEUNIJNEJ ( IOSS I OSS )
NOWE WZORY ZG£OSZEÑ

III. ZMIANY W FAKTUROWANIU,
EFAKTURA  OD 1.10 2021 R.

Karuzela to mechanizm
polegaj¹cy na tym, i¿ w ³añcuchu
dostaw, na terytorium jednego z
pañstw cz³onkowskich UE
pojawia siê znikaj¹cy podatnik",
który nigdy nie wp³aca nale¿nego
podatku VAT do bud¿etu tego
pañstwa, natomiast dokonuje (lub
deklaruje dokonanie) dostaw
towarów lub us³ug z naliczonym
podatkiem VAT.
Wewn¹trzwspólnotowe transakcje
trójstronne s¹ szczególnym
rodzajem transakcji,
podlegaj¹cych rozliczeniu wed³ug
specjalnych zasad zawartych w
rozdziale 8 ustawy o podatku od
towarów i us³ug.
Pomimo ¿e w transakcjê
trójstronn¹ zaanga¿owane s¹
trzy podmioty, jedynym
podatnikiem, który zobowi¹zany
jest do naliczenia podatku VAT
jest trzeci w kolejnoci podatnik
(ostateczny nabywca towaru),
który dokonuje samoobliczenia
podatku z tytu³u nabycia towaru
od drugiego w kolejnoci
podatnika i traktuje to nabycie
jako WNT

Likwidacja duplikatów faktur.
Zmiana zasad wystawiania faktur koryguj¹cych

Us³ugi eksportowe

Wyd³u¿enie terminu na wystawienie faktury przed
sprzeda¿¹.
Efaktura  rewolucja w wystawianiu i przesy³aniu faktur.
Zasady efakturowania.
Korzyci ze stosowania efaktury.
Efaktura, czyli faktura ustandaryzowana
Efaktura bêdzie ustandaryzowan¹ forma dokumentu,
przejrzysta i czytelna dla wszystkich u¿ytkowników. Jej
wdro¿enie sprawi, ¿e Polska do³¹czy do czo³ówki
cyfrowych liderów wdra¿aj¹cych t¹ nowoczesn¹ eus³ugê.
Podobne rozwi¹zania oferuj¹ trzy pañstwa Unii
Europejskiej: Hiszpania, Portugalia i W³ochy.

Podmiotem zobowi¹zanym do
rozliczenia VAT nie zawsze jest
polski us³ugodawca, nawet jeli
us³uga wiadczona jest w kraju, a
nie poza jego granicami. Dla
niektórych us³ug zobowi¹zanym
do rozliczenia podatku bêdzie
zawsze ich zagraniczny nabywca.
Dla innych bêd¹ musia³y zaistnieæ
dodatkowe warunki, które
spowoduj¹ przeniesienie
obowi¹zku opodatkowania us³ugi
na nabywcê.

WNT, WDT
SLIM VAT 2 A FAKTUROWANIE
1.

Brak obowi¹zku zamieszczania oznaczenia DUPLIKAT,
gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie;

2.

Brak obowi¹zku umieszczania na fakturze koryguj¹cej
wyrazów FAKTURA KORYGUJ¥CA albo KOREKTA,
czy wskazywania przyczyny korekty;

3.

Korekty zbiorcze  bêd¹ mo¿liwe do poszczególnych
pozycji z faktury.

4.

Dopuszczalna bêdzie przez podatnika za dany okres na

Polski podatnik, który jest
zobowi¹zany do rozliczenia WNT,
zazwyczaj wykazuje podatek
nale¿ny w rozliczeniu za okres, w
którym zosta³a wystawiona
faktura. W rozliczeniu za ten sam
okres mo¿e odliczyæ VAT
naliczony, gdy zakupy s¹
zwi¹zane ze sprzeda¿¹
opodatkowan¹.
Czy trzeba korygowaæ
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rzecz jednego odbiorcy, za pomoc¹ faktury koryguj¹cej,
zarówno korekta faktur poszczególnych dostaw lub
usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług;

5.

Mo¿liwoci wczeniejszego wystawienia faktury 

IV. JPK VAT ZMIANY OD 1.07.2021 R.
Nowe zasady oznaczania powi¹zañ (TP), w tym
powi¹zañ ze Skarbem Pañstwa i JST.
Zmiany i doprecyzowania w symbolach GTU
Nowe dane przy prezentowaniu ulgi na z³e d³ugi.
Ujmowanie paragonów fiskalnych stanowi¹cych faktury
uproszczone.
Odliczenie VAT wskanikiem proporcji i preproporcji.
Jak uj¹æ w JPK VAT zmniejszenie podatku naliczonego

VAT nale¿ny i naliczony
jeli otrzyma siê fakturê z
opó¿nieniem ?
Czy mo¿na odliczyæ VAT w
rozliczeniu za okres, w
którym powsta³ obowi¹zek
podatkowy z tytu³u WNT,
jeli nie otrzymalimy
jeszcze towaru, ale mamy
ju¿ fakturê elektroniczn¹?
Kiedy powstanie
obowi¹zek podatkowy z
tytu³u WNT, gdy dostawca
wystawia tylko fakturê
zaliczkow¹?

bez faktury koryguj¹cej?
Korekta JPK_VAT a czynny ¿al.

V. ZMIANY W ZAKRESIE ROZLICZENIA VAT
OD IMPORTU TOWARÓW
VI. NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA
DOSTAWY WDT
VII. WEWN¥TRZWSPÓLNOTOWA
DOSTAWA TOWARÓW 2021 (WDT)
VIII: WEWN¥TRZWSPÓLNOTOWE
NABYCIE TOWARÓW 2021
IX: EKSPORT, IMPORT TOWARÓW 2021
X: IMPORT I EKSPORT US£UG ZAKUP
ZAGRANICZNEJ US£UGI
XI. KARUZELE VAT TRANSAKCJE
£AÑCUCHOWE i TRÓJSTRONNE
→ KARUZELE jak rozpoznaæ ?

1.

Cechy transakcji gospodarczych wskazuj¹cych na
ryzyko uczestnictwa w karuzeli podatkowej

2.
3.

Mechanizm dzia³ania karuzel podatkowych
Kategorie podmiotów bior¹cych udzia³ w karuzeli
podatkowej

→ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

1.

zidentyfikowanie wewn¹trzwspólnotowej transakcji

2.

case 1. Przyporz¹dkowanie transportu towarów

trójstronnej, której jest siê stron¹,
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dostawie dokonanej przez pierwszego w kolejnoci
podatnika

3.

case 2. Przyporz¹dkowanie transportu towarów
dostawie dokonanej przez drugiego w kolejnoci
podatnika

4.

case 3. Na czym polega procedura uproszczona w

5.

ustalenie kolejnoci ogniwa transakcji ( pierwsze, drugie

6.

Obowi¹zki dokumentacyjne i sprawozdawczo
ewidencyjne poszczególnych podatników w
transakcji

wewn¹trzwspólnotowej transakcji trójstronnej
czy ostatnie).

→ TRANSAKCJE £AÑCUCHOWE
Definicja transakcji ³añcuchowej
Miejsce dostawy przy poszczególnych transakcjach w ramach
transakcji ³añcuchowej

1.
2.

Miejsce wiadczenia transakcji ruchomych
Miejsce wiadczenia transakcji ruchomych

Orzecznictwo TSUE a praktyka opodatkowania transakcji
³añcuchowych

→ TRANSAKCJE £AÑCUCHOWE OBSZARY
PRZESTÊPSTW I NADU¯YÆ W PODATKU VAT W 2021
R.
Rodzaje przestêpstw VAT Zasady ich klasyfikacji

1.
2.
3.

puste faktury,
firmanctwo,
stawki
Studium przypadku na przyk³adzie naszej praktyki oraz
orzeczeñ wydawanych w sprawach prowadzonych przez
WSA, NSA oraz TSUE.
Pozornoæ transakcji oraz niewa¿noæ czynnoci i ich
wp³yw na prawo do odliczenia VAT naliczonego.
Miejsce dostawy przy poszczególnych transakcjach w
ramach transakcji ³añcuchowej
Orzecznictwo TSUE a praktyka opodatkowania
transakcji ³añcuchowych
Sposoby zarz¹dzania ryzykiem oszustw w podatku VAT

XII. ZARZ¥DZANIE RYZYKIEM →
METODY ZABEZPIECZENIA SIÊ PRZED
NIEUCZCIWOCI¥ KONTRAHENTA→ NA
CO ZWRACAÆ UWAGÊ ?

