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Cykl porad co dwa tygodnie

Słownik podatkowy
doradcy podatkowego
Zmiany w ustawie o VAT od 1 lipca
2015 roku mechanizm odwrotnego
obciążenia dla niektórych towarów (2)
Dzisiaj dalsza część zmian przepisów podatkowych dotyczących
mechanizmu odwrotnego obciążenia. Jak już pisałam w poprzednim
artykule mechanizm odwrotnego
obciążenia obejmuje dostawę towarów szczególnie podatnych na przestępstwa podatkowe. Mechanizm
odwrotnego obciążenia jest stosowanym w Unii Europejskiej instrumentem w walce z oszustwami,
dopuszczonym dyrektywa unijną
wobec zamkniętego katalogu transakcji. Zakłada on przeniesienie obo- Danuta Basoń
wiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę, stanowi więc odstępstwo od generalnej zasady, że osobą
zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów
lub świadczenia usług. Taka forma rozliczeń ma charakter szczególny
i może być stosowana wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. W Polsce do
1 lipca 2015 r. ta procedurą była objęta dostawa m.in. złomu. Od 1 lipca
2015 r. rozszerzono katalog towarów objętych ta procedurą, jak również
zmieniono niektóre przepisy dotyczące podatku VAT.
Do 1 lipca 2015 r. podatnicy zwolnieni od podatku VAT na podstawie
art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, jak również wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów
wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, w związku z nabyciem
przez nich towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT
np. złomu lub niektórych stali, byli zobligowani w oparciu o mechanizm
odwrotnego obciążenia – do rozliczenia podatku z tytułu tegoż nabycia.
Oznaczało to konieczność złożenia w Urzędzie Skarbowym, przez podatnika zwolnionego np. przez lekarza, deklaracji VAT– 9 M za miesiąc,
w którym powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy, jak również uregulowanie podatku VAT. Podatnikom tym nie przysługiwało prawo do
odliczenia podatku, o którym mowa w art. 86 ustawy. Dla podatników
zwolnionych, był to obowiązek bardzo często kłopotliwy i często krytykowany przez praktyków prawa podatkowego.
Od 1 lipca 2015 r. przepis uległ zmianie. Teraz podatnicy zwolnieni od
podatku VAT, nie są obciążeni opodatkowaniem w oparciu o mechanizm
odwrotnego obciążenia.
W związku z powyższym w ramach art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy postanowiono, że podatnikami będą, m. in. podmioty nabywające towary
wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1 c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15,
u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113
ust. 1 i 9, są to małe przedsiębiorstwa, których przychód z działalności
gospodarczej w ciągu roku nie przekracza 150.000 zł.
nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,zarejestrowany jako
podatnik VAT czynny,
dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust.1
pkt 2, lub art. 122.
Z uwagi na nowe brzmienie przepisu, nastąpiło zawężenie stosowania
mechanizmu odwrotnego obciążenia tylko do sytuacji, gdy nabywcą tych
towarów jest podatnik VAT czynny. Stosowanie mechanizmu odwrotnego
obciążenia wobec wszystkich podatników VAT, zarówno czynnych jak i
zwolnionych, było niepotrzebnym działaniem ustawodawcy, jako szczególny środek przeciwdziałania oszustwom w podatku od towarów i usług.
Wprowadzenie nowych przepisów, spowodowało obowiązek weryfikacji podatników VAT. Weryfikację statusu nabywcy ułatwić ma wprowadzenie bazy on-line, za pomocą której będzie można potwierdzić status
podatników zarejestrowanych jako podatników VAT czynnych.
Od 1 lipca 2015 r. podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT, jak również podatnicy, których przychody w danym
roku podatkowym nie przekraczają 150.000 zł, zostali wyłączeni z obowiązku rozliczania podatku w przypadku dokonania zakupu towarów
objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.
Danuta Basoń
Kancelaria Podatkowa sc Danuta Bogusław Basoń
www.biurorachunkowebason.pl

Ratownicy i dawcy szpiku świętują
Co roku 13 października mówi się o ludziach, którzy zgłosili się do rejestru i oddali
swój szpik, a tym samym uratowali życie osobie chorej na białaczkę. Mówi się także
o tych, którzy poprzez swoją pracę niosą pomoc ratując życie innym
(MAG) Po raz pierwszy Dzień
Ratownictwa Medycznego obchodzony był w 2006 roku.
Patronem tego corocznego
święta jest błogosławiony Gerard Tonque – założyciel zakonu szpitalników, podzielonego
później na dwa odrębne zakony: świętego Łazarza i świętego
Jana.
Gerard Tonque (znany również jako Gerard de Martigues
lub Gerard z Amalfi) urodził się
ok. 1040 roku. W jednej wersji,
pochodził z Martigues z Prowansji we Francji i przybył jako
pielgrzym do Ziemi Świętej w
latach 80. XI wieku, inna jako
kraj jego pochodzenia podaje
Włochy.
Podczas pobytu w Ziemi
Świętej zachorował i trafił do
szpitala św. Jana Jałmużnika w
Jerozolimie, założonego w 1070
roku przez kupców z włoskiej
Republiki Amalfi. Po wyzdrowieniu wstąpił do bractwa istniejącego przy tym szpitalu.
Dzięki swojej aktywności i talentom organizacyjnym, został
przełożonym tego szpitala i
znajdującego się przy nim bractwa.
Uwięziony przez muzułmanów, był przesłuchiwany i torturowany. Dopiero upadek
miasta przyniósł mu uwolnienie.

Wolny już Gerard
potrafił wykorzystać
nadarzającą się okazję podniesienia
rangi szpitala i jego
brac twa. Zmienił
patrona szpitala i
bractwa ze św. Jana
Jałmużnika na bardziej znanego na
Zachodzie św. Jana
Chrzciciela. Pod jego przywództwem bractwo szpitalne zaczęło przekształcać się w zakon,
uniezależniając się od benedyktynów, pod których opieką
początkowo się znajdowało.
Utworzył Zakon Rycerzy Szpitala św. Jana Jerozolimskiego
i został jego pierwszym mistrzem.
Zmarł 3 września 1120 r.
Czczono go wcześnie jako błogosławionego.
Przypomnijmy, że zgodnie
z ustawą z dnia 8 września 2006
roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ratownictwo
medyczne to system organizacyjny polegający na zwartej i
skoordynowanej gotowości
ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych uruchamianych
w trybie pilnym, celem opanowania nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.
13 października ochodzony
jest również Międzynarodowy

Dzień Dawcy Szpiku mówi się
również o ludziach, którzy zgłosili się do rejestru i oddali swój
szpik i tym samym uratowali
życie osobie chorej na białaczkę. Jest to także dzień, w którym
propaguje się zapisywanie do
rejestru dawców, bez którego
chorzy nie mieliby szansę na
powrót do zdrowia.
Przekazanie obcej osobie
swojego szpiku to wielka odwaga i poświęcenie. Choroby
nowotworowe krwi stanowią
olbrzymi problem społeczny,
nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Przeszczep to ostania nadzieja dla chorego, dzięk i niemu pozby wa się on
wszystkich komórek rakowych
z organizmu.
Dawców szpiku jest ciągle
mało. Po jednorazowych akcjach informacyjnych, liczba
chętnych wrasta, jednak później przez kilka miesięcy znów
nikt się nie zgłasza.

Reklama

KREDYT KONSOLIDACYJNY
Przenieś kredyt do nas
i spłacaj go bez napinki.
Gwarantujemy,
że oprocentowanie
nie wzrośnie w trakcie
trwania umowy.
Sprawdź, czy możesz
wziąć udział w promocji.
Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH:

Miasto,
ul. Ulica
00, tel. 00
00872
00 71 09
Nowa Ruda,
ul. Podjazdowa
8, 000
tel. 74
(koszt połączenia wg taryfy operatora)

bph.pl

Promocja „Bez napinki – edycja 2” trwa od 1.09.2015 r. do 4.01.2016 r. i dotyczy kredytu konsolidacyjnego, którym Klient
spłaci kredyty (pożyczki) wyłącznie spoza Banku BPH (z innych banków lub SKOK-ów), na sumę co najmniej 5000 zł.
Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej Klienta. Promocja dotyczy umów zawartych w Oddziałach lub Placówkach Partnerskich. Regulamin Promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w Placówkach Banku
i na bph.pl.
Wyliczenia reprezentatywne z 3.08.2015 r.: oprocentowanie w skali roku 4,90%, całkowita kwota kredytu 30883,57 zł,
umowa na 74 miesiące, całkowita kwota do zapłaty 40805,71 zł, rata miesięczna 551,43 zł. Całkowity koszt kredytu
w zł: 9922,14 zł, w tym odsetki 5720,43 zł i kredytowana prowizja 4201,71 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (całkowity koszt kredytu w % w stosunku rocznym) 9,82%. Bank BPH SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.
Pośrednik kredytowy jest upoważniony do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany przez
Bank BPH SA oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego zabezpieczenia, a także do dokonywania czynności faktycznych
związanych z zawarciem tych umów. W powyższym zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony do udzielania dalszych
pełnomocnictw osobom pozostającym z nim w stosunku pracy.

