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„Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów” wraz z przysługującymi Czytelnikom
innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e–letter, strona www i inne) chronione są prawem
autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia
ekspertów” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony.
Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Najnowsze zmiany
w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów” została przygotowana z zachowaniem najwyższej
staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów.
Zaproponowane w publikacji „Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów” oraz
w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru
porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych
konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów
i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej
za zastosowanie zawartych w publikacji „Najnowsze zmiany w VAT w praktyce. Wyjaśnienia ekspertów”
lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych
przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia
reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz
interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
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WSTĘP
Rok 2017 przyniósł podatnikom sporo nowości w zakresie podatku od
towarów i usług. Warto choćby wspomnieć o zmienionych zasadach rozliczania usług budowlanych, 30% sankcji za zaniżenie podatku do zapłaty
lub za zawyżenie kwoty zwrotu, czy też likwidacji deklaracji kwartalnych
dla dużych podatników.
I chociaż nowe przepisy obowiązują już od kilku miesięcy, w praktyce
pojawia się wiele pytań i niejasności. Przykładowo: jak w 2017 roku prawidłowo prowadzić ewidencję VAT, jakie warunki trzeba spełnić, aby w 2017
roku skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, czy kierownik budowy ma
wystawiać faktury z odwrotnym obciążeniem, jak prawidłowo rozliczyć
fakturę z odwrotnym obciążeniem w deklaracji VAT-7.
Odpowiedzi m.in. na takie pytania znajdą Państwo w naszej publikacji.
Z książki dowiedzą się też Państwo: jak w 2017 roku odliczać VAT od samochodów, czy likwidowana spółka może korygować faktury, jak rozliczyć
zakup oprogramowania z Holandii.
Publikacja, która właśnie trafia do Państwa, zawiera praktyczne wyjaśnienia nowych przepisów. Jestem przekonana, że dzięki temu rozliczanie
VAT zgodnie z nowymi przepisami nie będzie sprawiać kłopotów. Zachęcam do lektury.
Sylwia Maliszewska
redaktor prowadzący
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Dostawa towarów i świadczenie usług
Nieodpłatna usługa restauracyjna. Poznaj skutki w VAT
Pytanie: Spółka z o.o. świadcząca usługi m.in. gastronomiczne (prowadzi restauracje) otrzymała dotacje na rozwój kultury. W związku z tym prowadzone są
spotkania z uczniami. Podczas tych spotkań będzie podawany poczęstunek, który
nasza firma sama przygotowuje. Czy dowodem wewnętrznym możemy rozliczyć
koszty usług oraz zakupionych produktów niezbędnych do wykonania usług gastronomicznych? Czy trzeba rozpoznać VAT?
Odpowiedź: Jeśli świadczenie nieodpłatnej usługi restauracyjnej dla uczniów następuje do celów działalności gospodarczej prowadzonej przez
Państwa spółki, to nie trzeba rozpoznawać VAT należnego. Z dowodu wewnętrznego nie można odliczyć VAT naliczonego, zaksięgowanie go zaś
w księgach rachunkowych będzie możliwe, jeśli posiada on wymagane
dane dla dowodu księgowego.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:
1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do
celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym
byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących
osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub
wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców,
akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz
wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.
Państwa spółka wykonuje nieodpłatnie usługę restauracyjną na rzecz uczniów. Rozpoznanie VAT należnego zależy od tego, czy jest ona świadczona
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