
 
  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 
 

 
ZMIANY W PODATKU VAT  

zmiany od 1 lipca 2021r. oraz od 1 października 2021r. 
SLIM VAT2 , GTU, JPK VAT 

 
 

TERMIN: 

23 wrzesień 2021 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
SZKOLENIE ONLINE    
 

CENA ONLINE: 390 ZŁ 
 

PROMOCJA!!! 
ZGŁOSZENIA DO: 20.09.2021 
CENA ONLINE: 290ZŁ NETTO 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 
Tel. (12) 378-91-81 
Tel. 604-711-170 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY - doradca podatkowy, wybitny ekspert i szkoleniowiec  
z kilkunastoletnim stażem w zakresie podatków. 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 
 

I. Zmiany od dnia 01.07.2021 r.: 
1. Zmiany w kodowaniu GTU oraz w kodowaniu rodzajów transakcji : 
a) doprecyzowanie oznaczenia „GTU_01” – napoje alkoholowe, 
b) zmiana brzmienia przepisu dot. oznaczenia „GTU_03” – oleje 

opałowe, 
c) zmiany podwójnego przypisywania oznaczeń GTU_02 i GTU_03, 
d) doprecyzowanie zapisu dotyczącego dostawy folii typu stretch, 
e) nowe elementy  dot. oznaczenia „GTU_07” – pojazdy, 
f) dostosowanie kodu „GTU_08” do zmian w załączniku nr 12 do 

ustawy VAT, 
g) poszerzenie oznaczenia „GTU_10” – budynki, budowle, grunty i ich 

części, 
h) przypisanie usługom o charakterze niematerialnym konkretnych  

symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015, 
i) wyłączenie wprost oznaczeń kodów GTU dla raportów okresowych  

i dokumentów wewnętrznych. 
j) zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze 

Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich 
związkami, 

k) rezygnacja w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej 
płatności 
 
Zmiany w zakresie oznaczeń dowodów księgowych: 

a)  nowe przypadki wystawiania dokumentów wewnętrznych „WEW” m. 
in. korekt in-minus zmniejszająca podatek naliczony, 

b) faktura do paragonu a faktura uproszczona – sposób wykazania  
w JPK_VAT. 
 

2. Wprowadzony od 01 lipca system rozliczeń w ramach  
e-commerce 

a) wprowadzenie pojęcia WSTO i usunięcie pojęcia Sprzedaży 
Wysyłkowej z i na Terytorium Kraju- sprzedaż B2C w ramach 
sklepów internetowych 

b) zmiana MOSS na OSS i określenie czynności jakie można 
rozliczać w ramach tej szczególnej procedury 

c) procedura szczególna IOSS – kogo będzie w praktyce 
dotyczyć? 

d) alternatywy dla stosowania procedur szczególnych OSS i IOSS  
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e) szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty 
podatku w tytułu importu towarów - USZ   

3. Wystawianie faktur do paragonów z NIP do kwoty 450 zł 
uznanych za faktury uproszczone. 
 

4. Wykazywanie faktur dokumentujących przejazd autostradą 
płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych  
w formie biletu jednorazowego. 

 
5. Zmiana ustawy o VAT pakiet SLIM VAT2 od 1 października 2021 
a) Zmiany w fakturowaniu:  
 likwidacja instytucji wystawiania duplikatu faktury, mniej oznaczeń 

na fakturach zaliczkowych,  
 wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed transakcją, 

uproszczenie faktur korygujących, wprowadzenie zbiorczej korekty 
niektórych transakcji, bilety jako faktury (brak limitu kilometrów dla 
biletów traktowanych jak faktury). 

b) Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług. 
c) Oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT  przy sprzedaży 

budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym. 
d) Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu 

usług (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót 
do zasad sprzed 2017 r. 

e) Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy. 
f) Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe). 
g) Prawo do skorzystania z ulgi za złe długi - zmiany - (wydłużenie 

okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń 
formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów). 

h) wprowadzenie  możliwości  wpłaty na KRUS z rachunku VAT oraz 
możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych 
bankach. 
 

6. VAT po zmianach w ramach tzw. pakietu SLIM VAT  
1 wprowadzonego od 01.01.2021: 

a) Nowe zasady korygowania podatku należnego 
 korekta in minus 
 zniesienie obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury 

korygującej przez nabywcę 
 modyfikacja zasad korekty podatku naliczonego w oparciu  

o posiadaną dokumentację potwierdzającą rzeczywisty przebieg 
transakcji – nowe terminy i warunki dokonania korekty 

 korekta in plus 
 doprecyzowanie zasady rozliczenia przez sprzedawcę faktur 

korygujących zwiększających VAT należny (in plus) - wprowadzenie 
przepisów potwierdzającą usankcjonowaną w judykaturze praktykę 

b) Odliczenie podatku naliczonego - nowe zasady 
c) Modyfikacja  przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych 
d) Rozliczenie zaliczek w eksporcie   
e) Nieodpłatne przekazanie towarów – nowy limit dla prezentów  

o małej wartości 
 

7. Zmiany w zasadach dokumentowania dostaw WDT wynikające  
z prawa unijnego. 
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