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SLIM VAT – uproszczenie rozliczeń VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało propozycję,

która ma uprościć rozliczenia VAT. Projekt SLIM VAT

wprowadza zmiany w czterech obszarach:

uproszczenie fakturowania:

• brak obowiązku uzyskania potwierdzenia

otrzymania faktury korygującej in minus

• możliwość ujmowania faktur korygujących in plus

na bieżąco (gdy przyczyny zaistniały pod

dokonaniu sprzedaży)

ułatwienia dla eksporterów:

• zaliczki w eksporcie – wydłużenie terminu wywozu

towarów z 2 do 6 miesięcy dla zastosowania 0%

stawki VAT

jeden kurs wymiany walut dla VAT i CIT

korzyści finansowe

• wydłużenie terminu do odliczenia VAT do 4

miesięcy

• odliczenie VAT z faktur za nabyte usługi

noclegowe w celu ich dalszej odsprzedaży

„Ostatnio skupiamy się na rozwiązaniach

ułatwiających funkcjonowanie biznesu w czasie

epidemii. Zależy nam jednak również na

wprowadzeniu trwałych zmian ułatwiających

działanie małym firmom. To czego najbardziej

potrzebują, to skrócenie do minimum czasu, jaki

poświęcają na wypełnianie obowiązków

podatkowych. W MF zrobiliśmy audyt obowiązków

podatników, tak by wyeliminować lub zredukować te,

które stanowią barierę dla rozwoju polskiej

przedsiębiorczości” – powiedział minister finansów

Tadeusz Kościński. „Wnioski jakie wyciągnęliśmy dały

podstawę do podjęcia prac nad modernizacją i

uproszczeniem przepisów dotyczących rozliczeń VAT.

Efektem naszych działań jest koncepcja SLIM VAT” –

poinformował szef MF.

Pełny tekst dotyczących rozwiązań „Slim VAT” 

https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat–

uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat

Poniżej przedstawiamy komentarz naszego eksperta

dla Rzeczpospolitej – Aleksandra Kalinowska,

doradca podatkowy, partner w kancelarii Andersen.

„Zaproponowane zmiany w VAT wydają się korzystne

dla przedsiębiorców. Usuwają bowiem uciążliwe

formalności, związane np. z potwierdzaniem

otrzymania faktur korygujących. Takie wymogi może

miały rację bytu jeszcze kilka lat temu, ale dziś, gdy

administracja skarbowa dzięki systemowi JPK wie

wszystko o obiegu faktur, są zbędne. Zniesienie tego

wymogu poprawi również płynność finansową firm,

gdyż nie będą musiały czekać na otrzymanie

potwierdzenia faktury korygującej, żeby obniżyć VAT

należny. Sporym problemem dla działów księgowości

i informatyki w wielu firmach jest stosowanie różnych

kursów walut dla podatków dochodowych i VAT. Z

różnymi kursami nie dają sobie rady nawet

zaawansowane systemy księgowe, takie jak SAP czy

Oracle. W praktyce konieczne były kosztowne

dostosowania systemów, by rozpoznawać różne kursy

walut.”
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www.pl.Andersen.com

Andersen Global to międzynarodowe stowarzyszenie firm doradczych i kancelarii prawnych skupiające ponad 
5 tys. specjalistów  z kancelarii członkowskich i współpracujących w ponad 177 lokalizacjach.

Andersen w Polsce to zespół blisko 70 doświadczonych ekspertów, w tym adwokatów, radców prawnych, 
doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych świadczący usługi  w dwóch biurach: w Warszawie, 
Katowicach i w Toruniu. 

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego, cen transferowych, compliance
oraz outsourcingu księgowego.

Warszawa  |  Katowice | Toruń
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Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat przedstawionych zmian lub porozmawiać o ich wpływie na

działalność Państwa firmy, służymy Państwu pomocą.

Aleksandra Kalinowska
Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@andersentaxlegal.pl
T: +48 724 440 693

Elżbieta Lis
Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@andersentaxlegal.pl
T: +48 664 948 038

Link do artykułu: https://www.rp.pl/VAT/307169913-

VAT-mniejsza-biurokracja-w-rozliczeniach.html

https://www.rp.pl/VAT/307169913-VAT-mniejsza-biurokracja-w-rozliczeniach.html

