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Wstęp
Przełom roku 2020 i 2021 przynosi kolejne liczne zmiany przepisów podatkowych. Zmiany są
wszechstronne, dotyczą m.in. CIT, PIT, VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości czy zasad składania deklaracji podatkowych a wiele z nich ma charakter rewolucyjny. Taka sytuacja to wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy po raz kolejny zmuszeni są dostosowywać swoje systemy księgowe i modele rozliczeń do nowych wymagań, jak również dla doradców podatkowych, osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe czy biegłych rewidentów. Mając dodatkowo na uwadze, że
większość zmian, które weszły w życie od 1.1.2021 r., została opublikowana w Dzienniku Ustaw
w ostatnich dniach lub tygodniach ubiegłego roku, przygotowanie prawidłowych rozliczeń różnych podatków w poszczególnych okresach wymaga obecnie uważności i wszechstronnej znajomości nowych regulacji.
Aby ułatwić Państwu stosowanie nowych przepisów, przygotowaliśmy niniejszy przegląd najważniejszych zmian podatkowych, które dotkną przedsiębiorców w 2021 r. Przedstawiliśmy w nim
m.in. nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych, zasady stosowania tzw. CIT estońskiego oraz specjalnego funduszu inwestycyjnego, nowe obowiązki
tzw. spółek nieruchomościowych i wymogi w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej dla
transakcji z podmiotami powiązanymi. Omówiliśmy również nowe regulacje dotyczące ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych, a także skutki zmian w przepisach o tzw. uldze abolicyjnej w PIT.
W związku z wejściem w życie tzw. pakietu SLIM VAT, istotne zmiany dotyczą także rozliczeń w zakresie VAT. W tej części opracowania omówiliśmy wprowadzone nowe zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur korygujących, stosowania kursów walut dla potrzeb przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote polskie, a także odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych
zakupionych w celu odsprzedaży. Przedstawiliśmy również skutki zmian w zakresie wydłużenia
terminu uprawniającego do stosowania stawki 0% dla zaliczek w eksporcie oraz terminu na dokonanie odliczenia VAT naliczonego bez konieczności składania korekty deklaracji. Omówiliśmy ponadto nowe zasady wypełniania pliku JPK_VAT z deklaracją, które obowiązują od 1.10.2020 r.
Kolejne zmiany czekają przedsiębiorców w trakcie roku. Od 1.7.2021 r. wejdzie w życie tzw. pakiet
VAT e-commerce, który wprowadzi rewolucyjne zmiany w stosowaniu VAT przez podmioty prowadzące sprzedaż przez Internet. W tym zakresie przedstawiliśmy nowe zasady rozliczania VAT przez
podmioty dokonujące sprzedaży wysyłkowej na terytorium UE oraz podmioty sprowadzające towary z krajów trzecich, a także porównaliśmy je z zasadami obowiązującymi obecnie.
Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie pomoże Państwu poruszać się w gąszczu zmian przepisów i dokonać prawidłowych rozliczeń podatkowych.
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