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Komentarz miesiąca
PODWYKONAWCA MA PRAWO DO STOSOWANIA
OBNIŻONEJ STAWKI VAT W odniesieniu do robót budowlanych
wykonywanych przez podwykonawców stosuje się te same
zasady, które obowiązują wykonawców generalnych. Dotyczy
to zarówno kwestii związanych np. z powstawaniem obowiązku
podatkowego, miejscem świadczenia, odliczaniem VAT, jak
i stawek podatku.
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FISKUS MA PLAN NA POPRAWĘ ŚCIĄGALNOŚCI PODATKÓW
Resort finansów dokonał diagnozy najistotniejszych problemów w obszarze
przestrzegania przepisów podatkowych i efektywności administracji
podatkowej. Na tej podstawie przygotowano strategię działań organów
podatkowych na lata 2014–2017.
str. 3
PODATNIK MOŻE ODLICZYĆ VAT Z FAKTURY SZACUNKOWEJ
OTRZYMANEJ ZA PRĄD Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku
naliczonego, wykazanego w szacunkowej fakturze za energię elektryczną.
Może zrobić to w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono tę fakturę,
ale nie wcześniej niż w rozliczeniu okresu, w którym ją otrzymał.
To wnioski z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy nr ITPP2/443-154/14/EK.
str. 8
NIE WSZYSTKIE POJAZDY WYKORZYSTYWANE W DZIAŁALNOŚCI
MIESZANEJ MUSZĄ MIEĆ EWIDENCJĘ Pomoc drogowa, wóz
pogrzebowy i bankowóz – to pojazdy, które nie wymagają prowadzenia
ewidencji. Wynika to z rozporządzenia ministra finansów z 28 maja
2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku
prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
str. 11
O SPOSOBIE ROZLICZANIA VAT PRZY SPRZEDAŻY AUTA DECYDUJE
PRAWO DO ODLICZENIA Od początku tego roku zmieniły się zasady rozliczania
VAT od sprzedaży towarów używanych. Dotyczy to także posiadanych
w przedsiębiorstwie pojazdów.
str. 12

Ekspert radzi
W każdą środę w godz. 11.00–13.00 eksperci magazynu odpowiadają na pytania Czytelników.
Szczegóły na odwrocie.

Drogi Czytelniku!
Resort finansów zdiagnozował 43 najistotniejsze problemy
w obszarze przestrzegania przepisów podatkowych i efektywności administracji podatkowej. Na tej podstawie przygotowano strategię działań organów podatkowych na lata
2014–2017. W zakresie VAT działania te będą polegały m.in.
na: wprowadzeniu instytucji listu ostrzegawczego jako nowego środka ograniczania oszustw w VAT, dalszym zwalczaniu oszustw i zapobieganiu im w obrocie złomem i wyrobami stalowymi, koordynacji działań
wykrywczych i kontrolnych w zwalczaniu zorganizowanych oszustw w VAT
oraz ujednoliceniu właściwości miejscowej dla VAT i podatków dochodowych.
Więcej na ten temat w tym numerze poradnika.

Rafał Kuciński

redaktor prowadzący magazynu
„Serwis Podatkowy VAT”

Zapraszamy do korzystania
z Telefonicznego Pogotowia Księgowego

Najbliższe dyżury ekspertów z zakresu podatków i rachunkowości odbędą się:

2, 9, 16, 23 i 30 lipca 2014 r. pod numerem 22 318 07 36.

WYJĄTKOWE KORZYŚCI
DLA PRENUMERATORÓW

Specjalnie dla naszych Czytelników przygotowaliśmy
praktyczne prezenty:
zzZmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r.
zzNajważniejsze interpretacje podatkowe i orzeczenia

z IV kwartału 2013 roku.

Te publikacje dostępne są w wersji elektronicznej
w formie e-booków.
Aby je pobrać, wystarczy wejść na stronę:
www. ebooki.wip.pl w zakładkę księgowość.
Sprawdź na www. ebooki.wip.pl/ksiegowosc
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Aktualności

Fiskus ma plan na poprawę ściągalności podatków
Resort finansów dokonał diagnozy najistotniejszych problemów w obszarze przestrzegania
przepisów podatkowych i efektywności administracji podatkowej. Na tej podstawie przygotowano strategię działań organów podatkowych na lata 2014–2017.
Kierownictwo Ministerstwa Finansów przyjęło
dokument pt. Działania zwiększające stopień
przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej
w latach 2014–2017. Analiza problemów w ściągalności podatków była rekomendowana przez
radę Ecofin już w grudniu ubiegłego roku.

realizowanych w izbach i urzędach skarbowych.
Resort finansów kładzie duży nacisk na poprawę
tego elementu funkcjonowania administracji
m.in. poprzez zwiększenie wykorzystywania
elektronicznych form kontaktu z podatnikami.
Powinno to, jego zdaniem, mieć także wpływ na
wzrost przestrzegania przepisów podatkowych
(tax compliance).

Minister finansów ma ambitne plany
na poprawę ściągalności podatków

Resort finansów przypomniał, że obecnie w trakcie
realizacji jest wiele zmian w procedurze podatkowej mających bezpośredni wpływ na skuteczność ściągalności należności. Przyniosą one nie
tylko bezpośrednie, ale również pośrednie skutki
finansowe. Taki skutek będzie miało np. wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (General Anti-Avoidance Rule).
Upowszechnienie korzystania z elektronicznych
form komunikacji, wprowadzenie nowych i jednoczesna rezygnacja z nieefektywnych rozwiązań związanych z procedurą poboru podatku,
powinny natomiast przynieść wymierne korzyści
finansowe w postaci zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji podatkowej.

Dokument ten określa listę działań administracji podatkowej przewidzianych na lata 2014–
2017. Niezwykle istotną grupę stanowią wśród
nich te, które będą miały pozytywny wpływ na
poprawę ściągalności podatków. Dotyczą one
zarówno usprawnienia samego procesu egzekucji należności podatkowych, jak i zwiększenia
stopnia dobrowolnego ich regulowania. Planowane są przy tym zarówno działania, które
powinny przynieść efekty w krótkim czasie, np.
utworzenie Centralnego Rejestru Dłużników,
jak i mające charakter długofalowy, takie jak
promowanie postaw obywatelskich, działania
edukacyjne i informacyjne skierowane również
do dzieci i młodzieży.

Będą nowe procedury usprawniające
pobór podatku od towarów i usług

Planowane lub już prowadzone działania dotyczą także wykorzystywania systemów informatycznych i baz danych w celu identyfikacji oraz
analizy zagrożeń (obszarów ryzyka), co powinno
poprawić skuteczność i efektywność działań
administracji podatkowej. Ponadto nadal będą
prowadzone intensywne działania kontrolne,
mające na celu wykrywanie oszustw podatkowych i wyłudzeń – zwłaszcza w VAT.

Chociaż opracowana strategia wskazuje aż 43
obszary do poprawy lub wdrożenia nowych rozwiązań, to w tym artykule skupimy się wyłącznie
na podatku od towarów i usług. Do najważniejszych obszarów wymagających zmiany lub poprawy
z tego zakresu należą:
■■ wprowadzenie instytucji listu ostrzegawczego jako nowego środka ograniczania oszustw
w VAT.
■■ zwalczanie i zapobieganie oszustwom w obrocie złomem i wyrobami stalowymi.

Nadal będą również prowadzone prace zmierzające do konsolidacji procesów pomocniczych
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■■ Koordynacja działań w zwalczaniu zorgani- biorących udział w oszustwie. Zachodzi więc

konieczność poszukiwania nowych, dotych-

zowanych oszustw w VAT,

■■ Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego czas niestosowanych rozwiązań, które zapew-

nią podniesienie skuteczności przeciwdziałania
oszustwom. Takim rozwiązaniem jest stosowanie „listu ostrzegawczego” (Warning letter),
informującego o wykrytych nadużyciach w VAT
w obrocie określonym towarem.

obciążenia, wprowadzenie instytucji odpowiedzialności solidarnej w obrocie niektórymi
wyrobami stalowymi (nieobjętymi obecnie
mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwami i złotem nieobrobionym wraz z wyłączeniem rozliczeń kwartalnych.
■■ Ujednolicenie właściwości miejscowej
w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych.

W takim liście ostrzegawczym opisującym najbardziej charakterystyczne znamiona ww. oszustwa
znalazłoby się pouczenie o konieczności dołożenia należytej staranności, jak również podjęcia
przez podatników wszelkich możliwych środków
ostrożności przy doborze dostawcy, w celu uniknięcia posądzenia o zamierzone uczestniczenie
w przestępstwie. Treść listu powinna wskazywać,
że nieprzestrzeganie tych zaleceń może – zgodnie
z linią orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
UE – spowodować odpowiedzialność w postaci
utraty praw do odliczenia VAT naliczonego przy
zakupie towaru od nieuczciwego podatnika.

List ostrzegawczy ma ograniczyć
oszustwa w VAT

Celem wdrożenia nowej instytucji, jaką będzie list
ostrzegawczy, jest ograniczenie oszustw w VAT,
a tym samym zabezpieczenie Skarbu Państwa
przed znaczną utratą wpływów z tego tytułu.
Istotna jest również ochrona interesów polskich
przedsiębiorców poprzez wyeliminowanie oszustów z rynku i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania zasad konkurencji. Coraz częstsze
są w Polsce przypadki oszustw w VAT (noszące
znamiona zorganizowanej przestępczości gospodarczej) z udziałem podmiotów zarejestrowanych
w urzędzie skarbowym i składających deklaracje w VAT, ale w rzeczywistości niewpłacających
podatku należnego, tzw. znikających podatników.
Tego typu oszustwa podatkowe skutkują zarówno
zaniżeniem wpływów do budżetu państwa, jak
i działają na szkodę uczciwych polskich przedsiębiorców z uwagi na obniżenie ich konkurencyjności na rynku w stosunku do podmiotów
uczestniczących w przestępstwie podatkowym.

Resort finansów proponuje, aby listy ostrzegawcze były opracowywane w formie komunikatów
ostrzegawczych, dotyczących wskazanych branż
narażonych na oszustwa. Byłyby one przygotowywane przez Ministerstwo Finansów we współpracy
z Ministerstwem Gospodarki na podstawie wyników
postępowań kontrolnych i działań analitycznych
prowadzonych przez służby skarbowe, jak również
na podstawie sygnałów o nadużyciach VAT przekazywanych przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców z określonej branży. Komunikaty te byłyby
następnie publikowane na stronach internetowych
Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki.

Resort finansów wie doskonale, że prowadzone
działania kontrolne nie są w stanie w sposób całkowity wyeliminować tego typu oszustw z uwagi
na ich skomplikowany mechanizm działania,
a egzekucja ustalonych w wyniku przeprowadzonych postępowań kontrolnych zaległości
podatkowych nie jest możliwa ze względu na
brak składników majątkowych u podmiotów

Fiskus zwalcza nieprawidłowości
w obrocie złomem

Celem podejmowanych działań kontrolnych jest
ujawnienie i ograniczenie tego procederu oraz
zidentyfikowanie rzeczywistych beneficjentów
czerpiących korzyści finansowe z przestępczej
działalności. Istotne jest także przywrócenie
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