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Zmiany w ustawie o VAT

CZĘŚĆ I
Zmiany w VAT
ROZDZIAŁ I
Zmiany w ustawie o VAT
Tomasz Krywan
doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT wprowadzone przez:
1) art. 3 ustawy z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r.
poz. 846);
2) art. 20 ustawy z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1206);
3) art. 1 ustawy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2016 r. poz. 2024; dalej: nowelizacja VAT).
Najważniejsze zmiany wprowadziła nowelizacja VAT. Polegają
one na:
1) przedłużeniu stosowania podwyższonych stawek podatku
VAT do końca 2018 roku,
2) podwyższeniu limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł,
3) dodaniu przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym,
4) objęciu odwrotnym obciążeniem znacznej części robót budowlanych, jeżeli są wykonywane przez podwykonawców,
5) rozszerzeniu katalogu towarów objętych mechanizmem
odwrotnego obciążenia,
6) zmianach w przepisach o deklaracjach VAT, w tym likwidacji możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT przez
podatników innych niż mali podatnicy VAT oraz przez po-
datników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu.

Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek
VAT do końca 2018 roku
Należy pamiętać, że stosowanie stawek 23% (zamiast 22%) i 8%
(zamiast 7%) oraz stawki należnego rolnikom ryczałtowym
zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 7% (zamiast
6,5%) oraz stawki ryczałtu dla taksówkarzy w wysokości 4%
(zamiast 3%) ma charakter tymczasowy.
Z obowiązującego do końca 2016 roku brzmienia art. 146a
ustawy o VAT wynikało, że stawki te mają mieć zastosowanie
tylko do 31 grudnia 2016 r., a więc od 1 stycznia 2017 r. powrócą
do swojej standardowej wysokości.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 146a ustawy o VAT został jednak
znowelizowany. Obecnie wynika z niego, że podwyższone stawki
podatku VAT będą stosowane do końca 2018 roku. Oznacza

to, że na powrót standardowych stawek podatku VAT trzeba
poczekać przynajmniej do 1 stycznia 2019 r.

Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego
do 200.000 zł
Przepisy art. 113 ustawy o VAT określają tzw. zwolnienie podmiotowe. Do końca 2016 roku limit tego zwolnienia wynosił
150.000 zł (lub część tej kwoty w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie
czynności podlegających opodatkowaniu).
Z dniem 1 stycznia 2017 r. limit zwolnienia podmiotowego
został podwyższony do 200.000 zł. A zatem obecnie ze zwolnienia tego mogą korzystać podatnicy:
1) u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200.000 zł (art. 113 ust. 1
ustawy o VAT);
2) rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy
– w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym– 200.000 zł (art. 113 ust. 9
ustawy o VAT).
Ze zwolnienia z VAT mogą także skorzystać podatnicy:
1) u których łączna wartość sprzedaży w 2016 roku była wyższa
niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł (art. 18 ust. 1
nowelizacji VAT),
2) którzy rozpoczęli w 2016 roku wykonywanie czynności
podlegających opodatkowaniu i u których łączna wartość
sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności
gospodarczej, przekroczyła 150.000 zł i nie przekroczyła
200.000 zł (art. 18 ust. 2 nowelizacji VAT).
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Przykład
W październiku 2016 roku wartość sprzedaży u podatnika korzystającego dotychczas ze zwolnienia podmiotowego przekroczyła 150.000 zł.
W związku z czym utracił on prawo do zwolnienia podmiotowego.
Do końca 2016 roku wartość sprzedaży u tego podatnika wyniosła
182.658 zł. Podatnik ten mógł wybrać korzystanie ze zwolnienia
podmiotowego od 1 stycznia 2017 r., jak również może to uczynić
w trakcie 2017 roku, np. od 1 lutego 2017 r.

Dodanie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu
podatkowym
Do końca 2016 roku ustawa o VAT przewidywała tylko jedną
sytuację ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego.
Następowało to w przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył
obowiązek korekty podatku odliczonego z faktury, która nie
została uregulowana (art. 89b ust. 6 ustawy o VAT w brzmieniu
obowiązującym do końca 2016 roku).
Z początkiem 2017 roku to się zmieniło. Nowelizacja VAT dodała art. 112b i 112c, które zawierają przepisy o dodatkowym
zobowiązaniu podatkowym. W związku z tym uchylono zbędny
art. 89b ust. 6 ustawy o VAT.
Obecnie dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest ustalane
przez organy podatkowe w razie stwierdzenia, że podatnik:
1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej;
2) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu
różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą
od kwoty należnej;
3) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne
okresy wyższą od kwoty należnej;
4) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu
różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub
kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania
kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do
urzędu skarbowego;
5) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego (zob. art. 112b ust. 1 ustawy o VAT).
Organ podatkowy nie będzie mógł ustalić dodatkowego zobowiązania podatkowego, jeżeli podatnik przed dniem wszczęcia
kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub
postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej
dokonał odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz
wpłacił do urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze zmiany
deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (art. 112b
ust. 3 ustawy o VAT).
Wysokość dodatkowego zobowiązania co do zasady wynosi
30% kwoty:
– zaniżenia zobowiązania podatkowego lub
– zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy (art. 112b ust. 1 ustawy o VAT).
W niektórych jednak przypadkach dodatkowe zobowiązanie
podatkowe może być ustalane w wysokości:
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– 20% – jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik
złożył korektę deklaracji uwzględniającą wszystkie stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu albo złożył
deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego (art. 112b ust. 2 ustawy o VAT) oraz
– 100% – np. jeżeli nieprawidłowości wynikają z uwzględnienia faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący
(art. 112c ustawy o VAT).
Należy dodać, że z art. 11 nowelizacji VAT wynika, że przepisy
art. 112b i 112c ustawy o VAT nie są stosowane do okresów
rozliczeniowych przypadających przed 1 stycznia 2017 r. Oznacza
to, że podatnicy, u których wystąpią nieprawidłowości w VAT za
2016 rok lub lata wcześniejsze, nie muszą się obawiać ustalenia
przez organy podatkowe dodatkowego zobowiązania podatkowego z ww. art. 112b i 112c. Dla nieprawidłowości stwierdzonych przed 1 stycznia 2017 r. obowiązującym przepisem będzie
art. 89b ust. 6 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do
31.12.2016 r.

Przykład
W trakcie kontroli podatkowej organ podatkowy stwierdził, że
w deklaracji VAT-7 za styczeń 2017 roku podatnik wykazał kwotę
zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej o 1.927 zł.
W tej sytuacji kwota ewentualnego dodatkowego zobowiązania
podatkowego wyniesie:
1.927 zł × 30% = 578,10 zł (po zaokrągleniu 578 zł).

Objęcie odwrotnym obciążeniem znacznej części
robót budowlanych
Do końca 2016 roku mechanizmem odwrotnego obciążenia
w transakcjach krajowych objęte były przede wszystkim towary
(zob. art. 17 ust. 1 pkt 7 w zw. z załącznikiem nr 11 do ustawy
o VAT). Spośród usług mechanizmem tym objęte były tylko
usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych (zob. art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT).
Z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT
otrzymał nowe brzmienie, z którego wynika, że nabywcy usług
są podatnikami z tytułu ich świadczenia, jeżeli:
1) świadczone są usługi wymienione w dodanym załączniku nr 14
do ustawy o VAT; w załączniku tym – poza usługami w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
– wymienionych jest 47 rodzajów usług stanowiących roboty
budowlane (klasyfikowane na gruncie stosowanego do celów
podatkowych PKWiU z 2008 roku w grupowaniach 41–43),
2) usługodawcą jest podatnik, który nie korzysta ze zwolnienia
podmiotowego (analogiczny warunek stosowania art. 17
ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT obowiązywał do końca 2016 roku),
3) usługobiorcą jest podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT
czynny (do końca 2016 roku nie było konieczne, aby będący
podatnikiem usługobiorca był zarejestrowany jako podatnik
VAT czynny).
Z dniem 1 stycznia 2017 r. mechanizm odwrotnego obciążenia został rozszerzony na większość usług stanowiących roboty budowlane. Nie dotyczy to jednak wszystkich przypadków świadczenia
tych usług, ale wyłącznie tych, które usługodawca świadczy jako

