Najważniejsze zmiany w przepisach o VAT
Najważniejsze zmiany VAT w 2013 i 2014 roku.
Czego dotyczy
zmiana

Na czym polega zmiana

Wejście
w życie

Metoda kasowa
dla małego
podatnika

W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usługi na
rzecz podatnika VAT czynnego obowiązek podatkowy
powstaje z dniem otrzymania zapłaty. Przy sprzedaży na rzecz
osoby fizycznej - z dniem zapłaty, nie później jednak niż 180
dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonani usługi.

1
stycznia
2013 r.

Skrócenie terminu uznania wierzytelności za nieściągalną ze
180 do 150 dni. Ograniczenie warunków korzystania z ulgi,
m.in. brak obowiązku zawiadamiania dłużnika. Obowiązek
Ulgi na złe długi
korekty VAT naliczonego po stronie dłużnika, zagrożony
sankcją w wysokości 30 proc. kwoty VAT wynikającego z
nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany.

1
stycznia
2013 r.

Roszczenie o
zwrot
VAT jako
zabezpieczenie
kredytu

Przysługujący przedsiębiorcy zwrot VAT urząd skarbowy
przekazuje na wskazany przez niego rachunek banku lub
SKOK jako zabezpieczenie udzielanego kredytu.

1
stycznia
2013 r.

Obowiązek
podatkowy w
WDT i WNT

Zlikwidowano obowiązek opodatkowania zaliczek w
transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

1
stycznia
2013 r.

Likwidacja, dla celów opodatkowania WNT, warunku wywozu
z Polski w terminie 90 dni towarów, które mają być
1
Wywóz dla celów
przedmiotem czynności odpowiadającej eksportowi lub
kwietnia
WNT
wewnątrzwspólnotowej dostawi towarów, na terytorium innego 2013 r.
niż Polska państwa członkowskiego UE.
Przeliczenie
walut obcych na
potrzeby
opodatkowania

Wprowadzono możliwość przeliczania kwot na fakturach
według kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego.

1
stycznia
2013 r.

Wystawianie
faktur

Poza dotychczasowymi podatnikami faktury mogą wystawić
zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni (alternatywnie będą
mogli wystawiać rachunki).

1
stycznia
2013 r.

Przeniesienie
obowiązku
wystawienia
faktur

Fakturę może wystawić nabywca (samofakturowanie) lub
osoba trzecia, czyli głównie przedstawiciel podatkowy. O
samofakturowaniu nie trzeba zawiadamiać naczelnika urzędu
skarbowego, ale konieczne jest zawarcie umowy z
kontrahentem oraz ustalenie procedury zatwierdzania faktur
przez sprzedawcę.

1
stycznia
2013 r.

Możliwość
W przypadku wielu dostaw w ciągu miesiąca dla tego samego
wystawiania
kontrahenta można wystawić jedną fakturę zbiorczą faktur zbiorczych najpóźniej ostatniego dnia miesiąca.

1
stycznia
2013 r.

Nowe terminy

Fakturę trzeba wystawić najpóźniej 15 dnia miesiąca
Strona 1 z 3

1

wystawiania
faktur

następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy
towaru lub wykonano usługę (z wyjątkami).

Fakturom papierowym i elektronicznym trzeba zapewnić
Nowy obowiązek
autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność
przy
(obecnie obowiązek taki dotyczy jedynie e-faktur); można to
fakturowaniu
zrobić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych.

stycznia
2014 r.
1
stycznia
2013 r.

Zniknął obowiązek oznaczenia dokumentu jako "Faktury
VAT", ale można dalej stosować tę nazwę lub np. nazwę
"Faktura", dodatkowo będzie obowiązek stosowania oznaczeń:
"metoda kasowa", "procedura marży dla biur podróży",
1
Nowe oznaczenia
"procedura marży - towary używane", "procedura marży stycznia
na fakturach
dzieła sztuki", "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie
2013 r.
i antyki", "samofakturowanie", "odwrotne obciążenie". Znika
też obowiązek podawania numeru rejestracyjnego samochodu w przypadku faktur sprzedaży paliwa.

Faktury
uproszczone

Podatnicy mogą wystawić faktury uproszczone w sytuacji, gdy
kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł lub 100
euro (jeśli kwota wyrażona jest w euro). Na fakturze
uproszczonej można umieścić mniej danych niż na zwykłej
fakturze.

1
stycznia
2013 r.

Domniemana
akceptacja efaktur

Zniknął obowiązek uzyskania pisemnej zgody odbiorcy na
otrzymywanie e-faktur. Wystarczy ustne uzgodnienie lub
zapłata e-faktury przez obiorcę (domniemana zgoda).

1
stycznia
2013 r.

Przeniesienie
przepisów
dotyczących
faktur

Przepisy dotyczące wystawiania, przesyłania, udostępniania i
przechowywania faktur i e-faktur zostaną przeniesione z
rozporządzenia do ustawy o VAT.

1
stycznia
2014 r.

Nowa podstawa
opodatkowania

Podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę,
którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał
lub ma otrzyma z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy
lub osoby trzeciej

1
stycznia
2014 r.

Moment
powstania
obowiązku
podatkowego

Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy
lub wykonania usługi (z wyjątkami). Obecnie: obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później
jednak niż w 7 dni, licząc od dani wdania towaru lub
wykonania usługi.

1
stycznia
2014 r.

Import, eksport
towarów

Modyfikacja definicji, co ma lepiej odzwierciedlać przepisy
1
dyrektywy 2006/112/WE. Wprowadzenie przykładowego
kwietnia
katalogu dokumentów umożliwiających zastosowanie 0 proc. w
2013 r.
eksporcie.

Modyfikacja zwolnienia. Obejmuje dostawę terenów
Zwolnienie dla
niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Jednocześnie
dostawy terenów
na potrzeby stosowania zwolnienia wprowadzona jest definicja
niezabudowanych
terenów budowlanych.

1
kwietnia
2013 r.

Modyfikacja zwolnienia. Obejmuje wyłącznie powszechne
usługi pocztowe świadczone przez podmiot zobowiązanych do
ich świadczenia. Preferencja nie będzie już obejmować usług
negocjowanych indywidualnych.

1
kwietnia
2013 r.

Zwolnienie dla
usług
pocztowych

Strona 2 z 3

Przedstawiciel
podatkowy

Możliwość ustanowienia przez podmioty zagraniczne w
określonych sytuacjach przedstawiciela podatkowego bez
konieczności rejestrowania się jako podatnik VAT czynny. To
uprości obowiązki administracyjne w przypadku podatników,
którzy chcą importować prze Polskie towary do innych państw
członkowskich.

1
kwietnia
2013 r.

Transakcje
łańcuchowe

Rezygnacja z obowiązku udowodnienia przez nabywcę, że
wysyłkę lub transport towaru w transakcjach łańcuchowych
należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami
podporządkować jego dostawie.

1
kwietnia
2013 r.

Nieodpłatne
przekazanie

Przekazanie prezentów o małej wartości i próbek nie podlega
opodatkowaniu, o ile nastąpi na cele związane z działalnością
1
gospodarczą. Brak wyłączenia z opodatkowania przekazywania kwietnia
drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych.
2013 r.
Nowa definicja próbki.

Działalność
gospodarcza

Uproszczenie definicji przez jednoznaczne wskazanie, że nie
obejmuje ona czynności okazjonalnych związanych z
działalnością gospodarczą.

1
kwietnia
2013 r.

Marża przy
usługach
turystyki

Doprecyzowanie definicji przez zastąpienie wyrażenia "cena
nabycia" wyrażeniem "faktyczne koszty poniesione przez
podatnika" z tytułu nabycia towarów i usług od innych
podatników dla bezpośredniej korzyści turystyki.

1
kwietnia
2013 r.

Stawka VAT z 8 proc. do 23 proc. wzrosły m.in. na:


Zmiana stawek
na niektóre
podatki i usługi





napoje. przy przygotowaniu których wykorzystywany
jest napar kawy lub herbaty, niezależnie od udziału
procentowego tego naparu,
wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła
artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji
Artystycznej i Etnograficznej,
produkcję programów telewizyjnych i inne.
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1
kwietnia
2013 r.

