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Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych przez nas zmian przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Część z tych zmian obowiązuje już od 1 stycznia 2018 r.
Pozostałe rozpoczną obowiązywanie w trakcie roku 2018.

1.

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (SPLIT PAYMENT)


1 lipca 2018 r. wchodzi w życie mechanizm podzielonej płatności VAT, polegający na
rozdzieleniu płatności za nabytą usługę bądź towar na kwotę netto, wpłacaną na rachunek
bankowy dostawcy towaru lub usługodawcy oraz na należny podatek VAT wpłacany na
specjalnie dedykowany rachunek VAT.

Swoboda dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT będzie ograniczona – podatnicy
z założenia mają wykorzystywać je do zapłaty swoich zobowiązań z tytułu VAT.
Stosowanie split payment nie będzie obowiązkowe – jednakże podatnicy, którzy zdecydują się na
korzystanie z tej formy rozliczenia będą mogli skorzystać z szeregu zachęt, m.in. przyspieszony do 25
dni zwrot nadwyżki VAT naliczonego, brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości
podatkowych w VAT, odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności za ewentualną zaległość
podatkową w przypadku nabycia towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT,
odstąpienie od nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112b112c ustawy o VAT.

2.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH


Od 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem comiesięcznego składania w formie elektronicznej
Jednolitego Pliku Kontrolnego do właściwego urzędu skarbowego, zawierającego ewidencję
zakupu i sprzedaży, została objęta kolejna grupa przedsiębiorców – mikroprzedsiębiorcy.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, obowiązani do prowadzenia ewidencji VAT są
zobowiązani przekazywać organom podatkowym, w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK),
ewidencję zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT). JPK_VAT jest sporządzany i przekazywany za okresy
miesięczne, w terminach przewidzianych dla deklaracji VAT-7. Miesięczny okres sprawozdawczy dla
ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, składanych w formacie JPK, obowiązuje każdego podatnika, w tym
również podatników uprawnionych do rozliczania VAT i składania deklaracji VAT w okresach
kwartalnych.
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3.

EWIDENCJA VAT ORAZ DEKLARACJE WYŁĄCZNIE W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ


Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy czynni VAT obowiązani są do prowadzenia ewidencji VAT
w formie elektronicznej oraz do przesyłania wszystkich deklaracji VAT w formie elektronicznej

Zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja VAT w 2018 r., nie zmieni się w porównaniu ze
stanem prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r. Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2018 r.
pozbawił jednak podatników możliwości prowadzenia ewidencji VAT w formie papierowej, przewidując
dla niej wyłącznie formę elektroniczną.
Od 1 stycznia 2018 r. elektroniczna wysyłka deklaracji obowiązuje wszystkich podatników.
W przypadku niedochowania elektronicznej formy złożenia deklaracji, podatnik jest zagrożony sankcją
jak za wykroczenie skarbowe.

4.

PRZECIWDZIAŁANIE WYKORZYSTYWANIU SEKTORA FINANSOWEGO
DO WYŁUDZEŃ SKARBOWYCH (STIR)


Ustawodawca przewidział kolejne instrumenty do walki z nadużyciami, zwłaszcza na gruncie
VAT. Nowe regulacje rozszerzają współpracę organów podatkowych z podmiotami z branży
finansowej. Jednym ze środków walki z tymi nadużyciami ma być blokada rachunku
bankowego.

Krajowa Administracja Skarbowa od 13 stycznia 2018 r. ma możliwość korzystania z przetwarzanych
przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o obrocie
instrumentami finansowymi. Z kolei od 30 kwietnia 2018 r. organy podatkowe zyskają uprawnienie do
zlecenia bankom blokady podejrzanych rachunków firmowych. Na mocy postanowienia Szefa KAS
rachunek danego podmiotu może zostać zablokowany maksymalnie przez 72 godziny, jeśli dokonane
analizy wskażą na duże prawdopodobieństwo wykorzystania działalności instytucji finansowych do
wyłudzeń skarbowych. W szczególnych przypadkach, dostęp do rachunku może zostać zablokowany do
3 miesięcy.

5.

REJESTR
PODMIOTÓW
NIEZAREJESTROWANYCH
WYKREŚLONYCH I PRZYWRÓCONYCH DO REJESTRU VAT


ORAZ

Na skutek wejścia w życie ustawy o STIR, Ministerstwo Finansów udostępniło wykazy
podmiotów niezarejestrowanych (dla których nie dokonano rejestracji) oraz wykreślonych
i przywróconych do rejestru VAT.

Wyszukiwarka podmiotów znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MF. Wykaz ma być
wsparciem dla przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych. Umożliwia
on dokonanie oceny aktualnych i potencjalnych kontrahentów.
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