VAT. Komentarz
Zmiany uwzględnione w Komentarzu od ostatniego wydania

Akt

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług
oraz ustawy - Ordynacja
podatkowa (numer z wykazu RCL:
Planowane wejście w życie:
1.7.2019 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług
oraz ustawy – Ordynacja
podatkowa z 9.11.2018 r. (wykaz
RCL)

Zmienione
/ Dodane artykuły

Zmienione art. 18c, 33a, 87,
89a, 99, 102, 109

Cel regulacji

Cel: uproszczenie rozliczeń w podatku
od towarów i usług

Szczegółowe regulacje



nowych regulacji w zakresie rozbudowanego jednolitego pliku
kontrolnego zastępującego dotychczasowy obowiązek przesyłania
dwóch oddzielnych dokumentów: deklaracji VAT oraz obecnego pliku

Dodany: Dział XI. Rozdział
2a. Centralny Rejestr Faktur
- nowy art. 110a



JPK_VAT
wprowadzenie regulacji dotyczących Centralnego Rejestru Faktur jako
systemu teleinformatycznego służącego do odbierania, gromadzenia
oraz analizy i kontroli danych w nim zawartych

Zmienione art. 2, 5a, 17,
19a, 29a, 41, 43, 83, 99,
105a, 105b, 105c, 113, 120

Planowane wejście w życie:
1.4.2019 r.

Dodano Dział VIII. Rozdział
1a. Wiążąca informacja
stawkowa – nowy art. 41a41j.

Ustawa o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług z
dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z
2018 r. poz. 2433)

Zmieniono art. 2, 17, 19a,
21, 28k, 29a, 30a, 106a,
106b, 106e, 106i, 109, 130,
131, 132,

Wejście w życie: 1.1.2019 r.

Dodano

Cel: potrzeba dokonania zmian w
przepisach VAT związanych z
określeniem sposobu identyfikowania
towarów i usług, w szczególności na
potrzeby określania zakresu stawek
obniżonych.

Cel: implementacja prawa unijnego

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa








nowa matryca stawek VAT,
zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników,
wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS),
zmiany w systemie odwróconego obciążenia i instytucji solidarnej
odpowiedzialności

określenie zasad opodatkowania bonów na towary i usługi
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Akt

Zmienione
/ Dodane artykuły

Cel regulacji

Szczegółowe regulacje

Dział II. Rozdział 2a.
Opodatkowanie w
przypadku stosowania
bonów – nowy art. 8a i 8b

Ustawa o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług z
dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z
2018 r. poz. 2392)

Dodany art. 146aa

Cel: dostosowanie przepisów do
potrzeb ustawy.



Cel: ułatwienie prowadzenie
działalności gospodarczej w Polsce.



skorelowanie poziomu stawek podatku VAT ze stanem finansów
publicznych oraz z ogólną kondycją gospodarki

Wejście w życie: 1.1.2019 r.

Ustawa o zmianie niektórych
ustaw w celu wprowadzenia
uproszczeń dla przedsiębiorców
w prawie podatkowym i
gospodarczym z dnia 9 listopada
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244)

Zmienione art. 87, 89a, 89b

Wejście w życie:
1.1.2019 r./1.1.2020 r. (definicja
małego podatnika)

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

odstąpienie od wymagania odrębnego składania wraz z deklaracją
umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot
w przyspieszonym terminie



krócenie terminu, ze 150 do 90 dni, umożliwiającego wierzycielowi
zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”, analogiczne
zmiany dotyczą obowiązku po stronie dłużnika
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Akt

Ustawa o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych,
ustawy - Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw z
dnia 23 października 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2193)

Zmienione
/ Dodane artykuły

Zmienione art. 32, 113,

Cel regulacji

Szczegółowe regulacje

Cel:
A. Uproszczenie prawa podatkowego
w zakresie podatków dochodowych.
B. Uszczelnienie systemu podatków
dochodowych.



dostosowanie przepisu art. 32 podatku od towarów i usług do zmian

Cel: uregulowanie zasad
tymczasowego zarządzania
przedsiębiorstwem po śmierci
przedsiębiorcy



dostosowanie regulacji do projektowanej ustawy;



określenie przedsiębiorstwa w spadku jako podatnika VAT;



przyjęcie zasady pełnej kontynuacji rozliczeń na gruncie VAT p rzez

Cel: dostosowanie przepisów do
potrzeb ustawy.



wprowadzanych przez niniejszą ustawę do ustawy o CIT i ustawy o PIT

Wejście w życie 1.1.12019 r.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby
fizycznej z dnia 5 lipca 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1629)

Zmienione art. 2, 3, 14, 15,
17, 96, 97

przedsiębiorstwo w spadku

Wejście w życie: 25.11.2018 r.

Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce z dnia 3 lipca
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Zmienione art. 43

Wejście w życie: 1.10.2018 r.

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

zmiany dotyczące terminologii opisującej system szkolnictwa
wyższego i nauki
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Akt

Ustawa o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw z dnia 5
lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
1499)

Zmienione
/ Dodane artykuły

Zmienione art. 96b, 97

Cel regulacji

Cel: zmiana niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania wykorzystywania
sektora finansowego do wyłudzeń
skarbowych

Szczegółowe regulacje



Zwiększenie przejrzystości wykazów, o którym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o podatku od towarów i usług



Wprowadzenie do wykazu wzmianki o dacie wykreślenia podatnika z
rejestru jako podatnika VAT

Wejście w życie: 22.8.2018 r./
1.10.2018 r./1.7.2019 r.

Ustawa o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw z dnia 15
grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 62)

Zmienione art. 2, 87
Dodano art. 103a oraz
Rozdział 1a. Mechanizm
podzielonej płatności –
nowy art. 10a i 108d.

Cel: zapewnienie większej stabilności
wpływów z tytułu podatku od
towarów i usług, ale również
zapobieganie unikaniu płacenia
podatku od towarów i usług



Cel: dostosowanie przepisów do
potrzeb ustawy.



wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split
payment)

Wejście w życie: 1.7.2018 r.

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne
ustawy dotyczące działalności
gospodarczej z dnia 6 marca
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 650)

Zmienione art. 14, 96, 99

Wejście w życie: 30.4.2018 r.

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

zmiany w zakresie odesłań do definicji, instytucji oraz rozwiązań,
które znajdują się w Prawie przedsiębiorców

