Odmowa wydania dokumentu potwierdzajÌcego brak obowiÌzku ...

ObowiÌzek przedÊoÔenia zaÎwiadczenia dotyczy bowiem wyÊÌcznie samochodów osobowych rozumianych zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym jako pojazdy samochodowe i pozostaÊe pojazdy mechaniczne objÖte pozycjÌ
CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niÔ objÖte pozycjÌ
8702, wÊÌcznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami
wyÎcigowymi, z wyÊÌczeniem pojazdów samochodowych i pozostaÊych pojazdów,
które nie wymagajÌ rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
W przypadku wÌtpliwoÎci wnioskodawca moÔe:
1. zwróciÐ siÖ do Izby AdminiÌstracji Skarbowej we WrocÊawiu DziaÊ WiÌÔÌcej Informacji Akcyzowej, ul. Hercena 11, 50–950 WrocÊaw z wnioskiem o wydanie
WiÌÔÌcej Informacji Akcyzowej (WIA) dla przedmiotowego samochodu, która
okreÎla m.in. klasyfikacjÖ samochodu osobowego w ukÊadzie odpowiadajÌcym
Nomenklaturze Scalonej (CN). Regulacje dot. WIA zawarte sÌ w dziale IA ustawy o podatku akcyzowym, a wiÖcej informacji w powyÔszym zakresie moÔna
uzyskaÐ na stronie Izby Administracji Skarbowej we WrocÊawiu (https://www.
dolnoslaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroclawiu/informacjepodatkowe-i-celne/wiazaca-informacja-akcyzowa), lub
2. zwróciÐ siÖ do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Alojzego FeliØskiego
2B, 01–513 Warszawa z wnioskiem o wydanie WiÌÔÌcej Informacji Taryfowej
(WIT) dla pojazdu o urzÖdowe potwierdzenie klasyfikacji taryfowej towaru odprawionego na terytorium Unii Europejskiej do kodu CN 9705 tj. kolekcjonerski
pojazd silnikowy.
W zwiÌzku z powyÔszym w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania
art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, poniewaÔ obrót samochodami
kolekcjonerskimi (zabytkowymi) nie rodzi obowiÌzku podatkowego w podatku akcyzowym i do rejestracji takich pojazdów ustawa nie wymaga Ôadnego zaÎwiadczenia potwierdzajÌcego ten fakt. W myÎl art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy o ruchu drogowym
obowiÌzek przedÊoÔenia zaÎwiadczenia dotyczy bowiem wyÊÌcznie samochodów
osobowych (CN) 8703.
Marta Rusin

Podstawa prawna: art. 306a, b, c, art. 306 k ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, art. 1,
art. 3 ust. 1, art. 100 ust. 1 pkt 2, ust. 4, art. 101 ust. 2 i ust. 5, art. 109 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 110 ust. 6,
art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, art. 72 ust. 1 pkt . 6a, ust. 2b ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Prenumerata VAT
Sposób na VAT
z serwisem

Redaktor Naczelny
Naczelny
Redaktor
Naczelny
Marlena
Fiedorow
Bartosz
Drozdowicz

Mariusz Drozdowicz
.
Wydawca:

Wydawca
i miejsce
Forum
Media
Polskawydania:
Sp. z o.o.
Forum Media Polska
ul.ul.Polska
Poznań
Polska13,
13, 60-595
60-595 Poznañ
S¹d
Miasto ii Wilda
WildawwPoznaniu
Poznaniu
Sąd Rejonowy
Rejonowy Nowe Miasto
VIII
Gospodarczy KRS
KRS
VIII Wydzia³
Wydział Gospodarczy
KRS
631046924
KRS nr
nr 0000037307
0000037307 REGON
REGON 631046924
NIP 781-15-51-223
NIP
781-15-51-223
Kapita³
zak³adowy:
300 000 z³
Kapitał zakładowy: 300 000 zł
.

Nakład:
egz.
Nak³ad: 2500
2.500 egz.
Druk:
Paper&Tinta
Druk:
PJN

68

60

l

paŇdziernik 2021

VAT.ksiegowego.pl
Sam serwis internetowy

VAT.ksiegowego.pl

rok 2021
2019

rabat

364
zá
294 z³

Przy zakupie
rocznej
prenumeraty
VAT z kolejnym
naszym tytu³em
otrzymasz
10% rabatu.

ceny netto (+
(+ 5%
8% VAT)
VAT)

236 z³
286
zá
ceny netto (+ 23% VAT)

W celu zamówienia prenumeraty prosimy o kontakt
61 628
00
telefoniczny pod numerem: 601
06170
447
Copyright
by Forum
Media
Polska
Sp.
przepisamiprawa
prawa
autorskiego.
Copyright
by Forum
Media
Polska
Sp.z zo.o.
o.o..Publikacja
Publikacjajest
jest chroniona
chroniona przepisami
autorskiego.
Wykonywanie
kserokopii
lublub
powielanie
rozpowszechnianiebez
bezzgody
zgody
Wydawcy
Wykonywanie
kserokopii
powielanieinną
inn¹metodą
metod¹ oraz
oraz rozpowszechnianie
Wydawcy
w caáoĞci
lub lub
czĊĞci
jestjest
zabronione
i podlega
odpowiedzialnoĞci karnej.
karnej.Informacje
Informacjezamieszczone
zamieszczone
w ca³oœci
czêœci
zabronione
i podlegaodpowiedzialnoœci
w czasopiĞmie
nie nie
są Ĩródáem
prawa.
Nie
odpowiadamy
w czasopiœmie
s¹ Ÿród³em
prawa.
Nie
odpowiadamyza
zatreĞü
treœæ reklam.
reklam.

Art. nr 480334

10(118)/2021

nr 10(118)
PAħDZIERNIK 2021
ISSN 2083-3660

DLA KSIĉGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
spis treĞci
I. VAT NA BIEÓËCO, TRZEBA WIEDZIEÏ
zwrot
dokumentacja

1. Zwrot VAT w terminie 15 dni – warunki ..............................................................
2. Rozliczenie VAT w procedurze OSS w ewidencjach .........................................

3
4

WAÓNY TEMAT
BONY, RABATY, RATY A OBOWIËZEK PODATKOWY W VAT
zniÔki

1. Bony – zasady opodatkowania VAT
1.1. Bon – zasada podstawowa ........................................................................

8

1.2. Bon jednego przeznaczenia (SPV) ............................................................

8

1.3. Bon róÔnego przeznaczenia (MPV) ............................................................ 11
2. SprzedaÔ na raty a VAT ..................................................................................... 13
3. Rabaty a obowiÌzek VAT .................................................................................. 13
II. VAT NALE¯NY / SPRZEDA¯
I. DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU
1. Darowizna nieruchomoÎci zabudowanej remizÌ straÔackÌ a VAT ...............
dokumentacja
2. Zniszczenie paragonu fiskalnego dotyczÌcego transakcji
dla której wystawiona zostaÊa faktura elektroniczna .....................................
II. ÍWIADCZENIE USÉUG W KRAJU I ZA GRANICË
najem
1. Ewidencjonowanie prywatnego najmu mieszkania przez
czynnego podatnika VAT ..............................................................................
limit
2. Czy po przekroczeniu limitu moÔna korzystaÐ ze zwolnienia
z ewidencji na kasie ......................................................................................
moment
3. ObowiÌzek podatkowy z tytuÊu usÊugi konserwacji prewencyjnej ................

nieruchomoÎci

14
16

18
20
21

III. VAT NALICZONY / ZAKUPY
I. NABYCIE TOWARÓW I USÉUG W KRAJU
transport
1. Dojazd i powrót z miejsca zamieszkania do siedziby firmy samochodem
uÔywanym do dziaÊalnoÎci gospodarczej a prawo do odliczenia 100% VAT 23

www.ksiegowego.pl
www.
RADA.ksiegowego.pl

www.VAT.ksiegowego.pl

www.VAT.ksiegowego.pl

1

10(118)/2021
II. WEWNËTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW
1. Korekta WNT w zwiÌzku ze zwrotem towaru .............................................. 26
III. IMPORT TOWARÓW
dokumentacja
1. Zakup towaru na Ukrainie do BuÊgarii przez polskÌ firmÖ ........................... 28
IV. IMPORT USÉUG
najem
1. UsÊuga najmu mieszkania w Niemczech a VAT ........................................... 29
miejsce
2. Targi w Wielkiej Brytanii ............................................................................... 30
zwrot

IV. VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH
1. Odsetki od bezumownego korzystania z gruntu gminnego ..............................
nieruchomoÎci
2. SprzedaÔ przez GminÖ udziaÊu w gruncie pod zabudowÖ
jednorodzinnÌ a VAT ........................................................................................
GTU
3. Transakcje pomiÖdzy powiÌzanymi JST bez oznaczenia „TP” w ewidencji .....
dotacja
4. Odbiór odpadów rolniczych od rolników w ramach przyznanej
dotacji przez GminÖ a podatek VAT .................................................................
najem
5. Krótkoterminowe wydzierÔawienie gruntów przez GminÖ a VAT .....................
najem

V. KASY REJESTRUJ¥CE
on-line
1. RozpoczÖcie dziaÊalnoÎci w zakresie instalacji klimatyzacji a kasa on-line ...
on-line
2. UsÊugi doradcy podatkowego a obowiÌzek stosowania kasy on-line ...............
pÊatnoÎci
3. Elektroniczne transakcje pÊatnicze bez kasy fiskalnej ......................................
on-line
4. ObowiÌzek zapewnienia przez podatnika poÊÌczenia kas on-line
z Centralnym Repozytorium Kas ......................................................................
on-line
5. UsÊugi solariów a obowiÌzek stosowania kasy on-line
z dniem 1 lipca 2021 roku .................................................................................
zwrot
6. Dokumentowanie zwrotów i reklamacji towarów zarejestrowanych przy
zastosowaniu kasy majÌcej postaÐ oprogramowania ......................................
zwolnienie
7. Prawo do rezygnacji z ewidencjonowania zwolnionych usÊug edukacyjnych ..

31
34
36
38
41

43
45
46
48
50
51
53

VI. ROZLICZENIA VAT
1. Skutki w VAT wycofania samochodu ze Îrodków trwaÊych
na cele prywatne ...............................................................................................

55

VII. KONTROLE I POSTÕPOWANIA PODATKOWE
1. Ponaglenie na niezaÊatwienie czynnoÎci
sprawdzajÌcych w terminie ...............................................................................

56

VIII. AKCYZA
1. Odmowa wydania dokumentu potwierdzajÌcego brak obowiÌzku zapÊaty
akcyzy od nabytego wewnÌtrzwspólnotowo kolekcjonerskiego
samochodu osobowego ....................................................................................

58

transport

skarga

akcyza

2

paŇdziernik 2021

AKCYZA

wiÌzany, dla celów zwiÌzanych z rejestracjÌ samochodu osobowego na terytorium
kraju, do wydania podatnikowi, na jego wniosek, dokumentu potwierdzajÌcego zapÊatÖ akcyzy na terytorium kraju, z zastrzeÔeniem art. 109a ust. 2, art. 110 ust. 6,
art. 110a ust. 2a, art. 111 ust. 4 i art. 112 ust. 3a.
W ust. 2 cytowanego przepisu wynika natomiast, Ôe dla celów zwiÌzanych z rejestracjÌ samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym, naczelnik urzÖdu skarbowego jest obowiÌzany wydaÐ na wniosek zainteresowanego podmiotu dokument potwierdzajÌcy brak obowiÌzku zapÊaty akcyzy
na terytorium kraju, z zastrzeÔeniem art. 109a ust. 2, art. 110 ust. 6, art. 110a ust. 2a,
art. 111 ust. 4 i art. 112 ust. 3a.
Przepisy te odnoszÌ siÖ do samochodów osobowych, przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, objÖtych pozycjÌ CN 8703, nie odnoszÌ siÖ natomiast
do pojazdów samochodowych klasyfikowanych do innych pozycji Nomenklatury
Scalonej, gdyÔ jako niewymienione w ustawie o podatku akcyzowym nie podlegajÌ
opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
W myÎl art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracji dokonuje siÖ na podstawie dokumentu potwierdzajÌcego zapÊatÖ akcyzy na terytorium
kraju albo dokumentu potwierdzajÌcego brak obowiÌzku zapÊaty akcyzy na terytorium raju albo zaÎwiadczenia stwierdzajÌcego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu
przepisów o podatku akcyzowym, jeÔeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokoÊowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub
podrodzaj „czterokoÊowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciÖÔarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciÖÔarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna Ml i N1), zostaÊ sprowadzony z terytorium paØstwa
czÊonkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
NaleÔy podkreÎliÐ, Ôe za prawidÊowÌ klasyfikacjÖ danego wyrobu odpowiedzialny jest podatnik i to on sam klasyfikuje swoje wyroby wg zasad okreÎlonych
w poszczególnych klasyfikacjach Nomenklatury Scalonej (CN) Wspólnotowej Taryfy Celnej – RozporzÌdzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23.07.1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
(Dz. Urz. WE L 256 z dnia 07.09.1987 r., str. 1, z póÒn. zm).; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z póÒn. zm.). Klasyfikacja towarów
w Nomenklaturze Scalonej podlega reguÊom zapewniajÌcym jednolitÌ interpretacjÖ, co oznacza, Ôe dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej
pozycji i podpozycji z wyÊÌczeniem wszelkich innych, które mogÊyby byÐ brane
pod uwagÖ. Zgodnie z reguÊÌ dla celów prawnych klasyfikacjÖ towarów ustala siÖ
zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub dziaÊów oraz zgodnie z Ogólnymi reguÊami interpretacji Nomenklatury scalonej. Zgodnie natomiast z reguÊÌ 6.,
klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna byÐ przeprowadzona zgodnie z ich treÎciÌ i uwagami do nich, z uwzglÖdnieniem ewentualnych zmian
wynikajÌcych z pozostaÊych reguÊ, stosujÌc zasadÖ, Ôe tylko podpozycje na tym
samym poziomie mogÌ byÐ porównywane.
JeÔeli przedmiotowy pojazd jest samochodem kolekcjonerskim i klasyfikuje siÖ
do pozycji CN 9705, a nie jako samochód osobowy do pozycji CN 8703, to dla
potrzeb jego rejestracji w kraju nie jest wymagane potwierdzenie zapÊaty podatku
akcyzowego lub braku obowiÌzku zapÊaty tej akcyzy.
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