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1.  ZMIANY DOTYCZĄCE KSEF – WEJŚCIE W ŻYCIE PRZEPISÓW O
FAKTURZE USTRUKTURYZOWANEJ OD 1.01 2022

Likwidacja duplikatów faktur.

Zmiana zasad wystawiania faktur korygujących

Wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed sprzedażą.

E-faktura – rewolucja w wystawianiu i przesyłaniu faktur.

Zasady e-fakturowania.

Korzyści ze stosowania e-faktury.

E-faktura, czyli faktura ustandaryzowana
E-faktura będzie ustandaryzowaną forma dokumentu, przejrzysta i czytelna dla wszystkich
użytkowników. Jej wdrożenie sprawi, że Polska dołączy do czołówki cyfrowych liderów wdrażających
tą nowoczesną e-usługę. Podobne rozwiązania oferują trzy państwa Unii Europejskiej: Hiszpania,
Portugalia i Włochy.

2. ZMIANY ZAKŁADANE PRZEZ PAKIET SLIM VAT 3, W TYM M.IN.:

Zmiana definicji „małego podatnika” i podwyższenie limitu sprzedaży;

Zmiany w przepisach o dostawach łańcuchowych poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np.

platformy handlowej działającej w sektorze e-commerce);

Zmiany dotyczące kursu przeliczeniowego waluty odnoszącego się do faktur korygujących;

Zmiany w zakresie korekty WDT;

 Zmiany VAT: E- COMMERCE VAT, Pakiet Zmiany VAT: E- COMMERCE VAT, Pakiet
SLIM VAT 2-3, E- fakturaSLIM VAT 2-3, E- faktura

Eksport - Import bez VAT → Transakcje wewnątrzwspólnotoweEksport - Import bez VAT → Transakcje wewnątrzwspólnotowe

Dr Jacek Matarewicz: Partner w kancelarii Ożóg
Tomczykowski Sp z o.o

W 2019-2020 r. zajął 1 miejsce w kategorii "VAT"  Rankingu Firm
i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik

Gazetę Prawną Najlepszy ekspert w zakresie Podatku Akcyzowego wg Dziennika
Rzeczpospolita. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego.
Doktor nauk prawnych, adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w
Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy
oraz prawa karnoskarbowego. 
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Zerowy podatek VAT w 2022
niższy VAT za pomoc Ukrainie.
Chodzi o zerową stawkę podatku VAT na
produkty i usługi dostarczane przez
polskie firmy na rzecz ofiar wojny na
Ukrainie, a więc z których korzystają
głównie uchodźcy. 

SLIM VAT 2

To także istotne zmiany w transakcjach
zagranicznych

uproszczonego importu towarów

transakcji WNT i importu usług

rozszerzenie zwolnienia z podatku na usługi zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi

określonymi przez inne państwa członkowskie;

rezygnacja z wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z

tego tytułu;

zmiany dotyczące liczenia proporcji i „zaokrąglania”;

zmiany dotyczące faktur zaliczkowych;

zmiany dotyczące sankcji VAT;

korekty deklaracji w przypadku stosowania szczególnej procedury unijnej i nieunijnej

.

4. ZMIANY W ZAKRESIE POMOCY
UKRAIŃCOM (MOŻLIWOŚĆ
STOSOWANIA 0% VAT, ULGI W CIT
I PIT).

5. PAKIET UPROSZCZEŃ SLIM VAT 2 

Jednoznaczne uregulowanie sposobu dokonywania
korekty in-minus w przypadku importu usług oraz
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
Eksport i wnt w transakcjach trójstronnych
zmiany - w przypadku eksportu towarów lub
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport, 

Określenie dostawcy ! 

Import usług
powrót do zasad obowiązujących przed 01.01.2017 r. i rezygnacja z warunku rozliczenia podatku
należnego w terminie 3 miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie
rozliczeniowym, co deklarowany podatek należny;

Uproszczenie warunków korzystania z opcji opodatkowania nieruchomości zabudowanych

zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT;

Prawo do ujęcia VAT naliczonego poprzez korektę, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT 

Wydłużenie terminu obowiązku składania VAT-26 (samochody wykorzystywane wyłącznie w

działalności) 

zmiany dotyczące tzw. ulgi na złe długi ułatwiające korygowanie VAT należnego przez
wierzyciela;

wydłużenie terminu na wcześniejsze wystawienie faktury z 30 dni do 60 dni przed
otrzymaniem płatności.

6. PAKIET E-COMMERCE VAT

E-commerce VAT
Rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży
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towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. To szczególnie
ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z
nieuczciwą konkurencją spoza UE.

Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej

nowa definicja transakcji – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) -

importowanych z państw trzecich

rozszerzenie i modyfikacja procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług

nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. Mini One Stop Shop);

wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej

150 euro, 

usunięcie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22

euro;

Nowa procedura szczególna VAT-OSS

Korzyści wynikające z uczestnictwa w systemie

Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)

Procedura IOSS - uproszczenia w zakresie podatku VAT dla podatników dokonujących SOTI

Nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających dostawy towarów przy

użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej).

NOWE WZORY ZGŁOSZEŃ DO PROCEDURY UNIJNEJ I NIEUNIJNEJ (
IOSS I OSS )

NOWE WZORY ZGŁOSZEŃ

SLIM VAT 2 A FAKTUROWANIE

1. Brak obowiązku zamieszczania oznaczenia „DUPLIKAT”, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu

lub zaginie;

2. Brak obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo

„KOREKTA”, czy wskazywania przyczyny korekty;

3. Korekty zbiorcze – będą możliwe do poszczególnych pozycji z faktury.

4. Dopuszczalna będzie przez podatnika za dany okres na rzecz jednego odbiorcy, za pomocą faktury
korygującej, zarówno korekta faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich
dostaw lub usług;

5. Możliwości wcześniejszego wystawienia faktury –

7. JPK VAT - ZMIANY 

Nowe zasady oznaczania powiązań („TP”), w tym powiązań ze Skarbem Państwa i JST.

Zmiany i doprecyzowania w symbolach GTU

Nowe dane przy prezentowaniu ulgi na złe długi.

Ujmowanie paragonów fiskalnych stanowiących faktury uproszczone.

Odliczenie VAT wskaźnikiem proporcji i preproporcji.

Jak ująć w JPK VAT zmniejszenie podatku naliczonego bez faktury korygującej?

Korekta JPK_VAT a czynny żal.

8. ZMIANY W ZAKRESIE ROZLICZENIA VAT OD IMPORTU TOWARÓW 
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9.  NOWE ZASADY DOKUMENTOWANIA DOSTAWY WDT

10. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW 2022 (WDT)

11: WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW 2022

12: EKSPORT, IMPORT TOWARÓW 2022

13: IMPORT I EKSPORT USŁUG- ZAKUP ZAGRANICZNEJ USŁUGI  
14. KARUZELE VAT TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE i TRÓJSTRONNE

KARUZELE - jak rozpoznać ?

1. Cechy transakcji gospodarczych wskazujących na ryzyko uczestnictwa w karuzeli podatkowej

2. Mechanizm działania karuzel podatkowych

3. Kategorie podmiotów biorących udział w karuzeli podatkowej

Transakcje Trójstronne

1. zidentyfikowanie wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, której jest się stroną,

2. case 1. Przyporządkowanie transportu towarów dostawie dokonanej przez pierwszego w kolejności

podatnika

3. case 2. Przyporządkowanie transportu towarów dostawie dokonanej przez drugiego w kolejności

podatnika

4. case 3. Na czym polega procedura uproszczona w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej

5. ustalenie kolejności ogniwa transakcji  ( pierwsze, drugie czy ostatnie).

6. Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawczo-ewidencyjne poszczególnych podatników w
transakcji

Transakcje Łańcuchowe

Definicja transakcji łańcuchowej

Miejsce dostawy przy poszczególnych transakcjach w ramach transakcji łańcuchowej

1. Miejsce świadczenia transakcji „ruchomych”

2. Miejsce świadczenia transakcji „ruchomych”

Orzecznictwo TSUE a praktyka opodatkowania transakcji łańcuchowych

→ TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE - OBSZARY PRZESTĘPSTW I NADUŻYĆ W PODATKU
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VAT W 2021 R.

Rodzaje przestępstw VAT - Zasady ich klasyfikacji

1. puste faktury,

2. firmanctwo,

3. stawki

Studium przypadku na przykładzie naszej praktyki oraz orzeczeń wydawanych w sprawach

prowadzonych przez WSA, NSA oraz TSUE.

Pozorność transakcji oraz nieważność czynności i ich wpływ na prawo do odliczenia VAT

naliczonego.

Miejsce dostawy przy poszczególnych transakcjach w ramach transakcji łańcuchowej

Orzecznictwo TSUE a praktyka opodatkowania transakcji łańcuchowych

Sposoby zarządzania ryzykiem oszustw w podatku VAT

15.  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM → METODY ZABEZPIECZENIA SIĘ
PRZED NIEUCZCIWOŚCIĄ KONTRAHENTA

Kontakt
© Polskie Towarzystwo
Prawa i Gospodarki Rynkowej

t. 698 657 738

Zgłoszenie
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