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1. Przepis na zmiany - o nowych
regulacjach w kilku słowach

Druga połowa roku przynosi ze sobą kolejną falę zmian przepisów – część będzie
obowiązywała już od 1 lipca 2015.

Niektóre ze zmian w prawodawstwiej są dla podatnika
zaskakująco korzystne, inne zaś wprowadzają kolejne
obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze. Największe
zmiany dotyczą obszaru związanego z rozliczaniem VAT.

Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług wprowadziła znaczące zmiany w fakturowaniu
i rozliczaniu podatku VAT od sprzedaży elektroniki – tabletów, smartfonów, laptopów itp., ustanowiła
nowy rodzaj deklaracji, które będą musieli składać sprzedawcy, zmodyfikowała zasady obliczania współczynnika odliczenia VAT w przypadku sprzedaży nieopodatkowanej i opodatkowanej.
Konsekwencją nowelizacji ustawy o VAT jest modyfikacja aktualnie obowiązujących formularzy deklaracji
VAT7 – inaczej będą prezentowane dane rozliczania VAT w odwrotnym obciążeniu - zarówno u sprzedawcy jak i u nabywcy. Bez wątpienia oznacza to konieczność aktualizacji oprogramowania wspierającego rozliczanie podatku VAT.
Wśród tych zmian jest też jedna – może nie tak rewolucyjna – ale naprawdę korzystna dla przedsiębiorców – od 1 lipca 2015 będzie można odliczyć 50% VAT od zakupu paliwa do samochodów używanych
dla celów działalności gospodarczej i na cele prywatne.

Ekspert: Agnieszka Opalińska, Kierownik Projektu Księgowość systemu enova365
Ekspert: Wojciech Chrobak, Kierownik Projektu Handel systemu enova365
Ekspert: Joanna Walentek, Kierownik Projektu Kadry Płace systemu enova365
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2. Najważniejsze zmiany
w przepisach podatku VAT

Pod koniec kwietnia 2015 Prezydent podpisał
Ustawę z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo
zamówień publicznych, która w zasadniczej części
wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

W pierwszej edycji przewodnika po
zmianach w przepisach 2015 sygnalizowaliśmy zmiany planowane na dalszą część roku.

Jednym z głównych powodów nowelizacji była konieczność zapobiegania wyłudzeniom VAT. Ustawodawca
postanowił posłużyć się w tym celu metodą tzw. reverse charge - odwrotnego obciążenia w rozliczaniu VAT.
Od 1 lipca zmieniają się istotne szczegóły dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, obowiązuje poszerzony katalog towarów objętych tym mechanizmem.
Dodatkowo – następują zmiany w sprawozdawczości dotyczącej VAT – ustawa wprowadza zupełnie nowe
deklaracje - VAT27 oraz wymusza modyfikacje w stosowanych przez wszystkich podatników VAT, podstawowych formularzach VAT7, VAT7K, VAT7D.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą zmienią się także zasady dotyczące odliczania VAT w przypadku działalności nieopodatkowanej i opodatkowanej – te zmiany – istotne min.: dla jednostek samorządu terytorialnego, dla części stowarzyszeń - ze względu na swoją specyfikę – będą obowiązywały od 1 stycznia 2016.
Kolejna istotna zmiana w zakresie VAT od 1 lipca 2015 dotyczy rozliczania VAT od samochodów. Zakończy
ona tzw. okres przejściowy i znacząco uprości ten obszar.
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2.1. Rozszerzenie zakresu towarów
objętych mechanizmem odwrotnego
obciążenia.

Katalog towarów, znajdujący się w załączniku 11 do ustawy, podlegających odwrotnemu obciążeniu został poszerzony

Katalog towarów, znajdujący się w załączniku 11 do
ustawy o podatku od towarów i usług, podlegających
odwrotnemu obciążeniu został poszerzony. Do wykazu
zostały dodane m.in. następujące kategorie produktów:
złoto w różnej postaci, kolejne produkty stalowe, telefony komórkowe, notebooki, laptopy, konsole do
gier, etc. Ponadto ustawodawca wprowadził dodatkowy warunek - nabywca towarów z załącznika nr 11
do ustawy o VAT musi posiadać status czynnego podatnika VAT.
Oprócz tego, dla transakcji, których przedmiotem będą telefony komórkowe, notebooki, laptopy, konsole do gier powstał jeszcze dodatkowy zapis w ustawie. Odwrotne obciążenie w przypadku dostawy
w/w towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji należy stosować po przekroczeniu ustalonego
progu kwotowego, który wynosi 20 000 zł.
Dotychczas zakup i sprzedaż sprzętu elektronicznego podlegała podstawowym regułom dotyczącym
podatku VAT. Obecnie taka sprzedaż w pewnych warunkach określonych przepisami podlega procedurze odwrotnego obciążenia.
Nowością w zakresie stosowania przepisów mechanizmu odwrotnego obciążenia jest limit kwotowy jednolitej gospodarczo transakcji. Limit ten dotyczy tylko sprzedaży wybranych grup towarów sprzętu elektronicznego wymienionych w pozycji 28a – 28c załącznika 11. Dla tych towarów mechanizm odwrotnego
obciążenia zastosowany zostanie wówczas, gdy wartość jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy
20 000 zł netto.
Jak należy rozumieć pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji? Jego definicję zawiera przepis art. 17
ust. 1d i 1e ustawy. Zgodnie z nimi za jednolitą gospodarczo transakcję uważamy transakcję objętą umową, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów, również wtedy, gdy są one dokonane
na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest wiele faktur dokumentujących poszczególne
dostawy.
Jednolitą transakcją gospodarczą będzie również transakcja obejmująca więcej niż jedną umowę, jeżeli
okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od
okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a-28c
załącznika nr 11 do ustawy.
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W praktyce oznacza to, że odwrotnemu obciążeniu może podlegać zarówno jednorazowa transakcja
udokumentowana fakturą, na której znajdą się towary, o których mowa wyżej, o wartości powyżej 20 000
zł netto, jak również kilka transakcji udokumentowanych fakturami na te same towary, dla których wartość netto nie przekracza kwoty 20 000 zł, ale ich łączna suma ją przekracza. Ocena tego, czy dana transakcja podlega procedurze odwrotnego obciążenia, pozostaje w gestii sprzedawcy.
Również nabywca towaru podczas rejestrowania zakupu np. telefonów komórkowych lub laptopów
musi samodzielnie ocenić, czy jest on elementem jednolitej gospodarczo transakcji podlegającej odwrotnemu obciążeniu.
Co ważne, ustawodawca określił, że obniżenie wartości dostarczonych towarów np. poprzez udzielony
rabat lub korektę wartości, w wyniku których wartość transakcji nie przekroczy 20 000 zł netto nie wpłynie na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia podatku.
Załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług zawiera katalog towarów
podlegających procedurze odwrotnego obciążenia. Ma on 41 pozycji.
Ustawa o podatku od towarów i usług zawiera rozszerzenie tego katalogu
kolejne grupy towarowe. Termin wejścia w życie: 01.07.2015.
załącznik nr 11 do ustawy:
a) po poz. 21 dodaje się poz. 21a w brzmieniu:
„21a 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”
b) po poz. 22 dodaje się poz. 22a–22g w brzmieniu:
„22a ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub
większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b
22b bez względu na symbol PKWiU Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
22c ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub
złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie
325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
22d 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie
22e 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie
22f 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie
22g 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie”
c) po poz. 27 dodaje się poz. 27a w brzmieniu:
„27a 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie”
d) po poz. 28 dodaje się poz. 28a–28d w brzmieniu:
„28a ex 26.20.11.0 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg,
takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie
komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy
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28b ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie
telefony komórkowe, w tym smartfony
28c ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub
samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
28d ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub
platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich
ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie
i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym”
Nowe przepisy mogą się okazać trudne do zastosowania w praktyce. Definicja jednolitej gospodarczo nie jest precyzyjna i zawiera określenia, które mogą być różnie interpretowane. Ponadto sprzedawca nie ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy nabywca jest czynnym
podatnikiem VAT. Dostępne w Internecie ewidencje podmiotów gospodarczych nie dostarczają
takich informacji - Wojciech Chrobak Kierownik Projektu Handel systemu enova365

enova365 rejestruje sprzedaż z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, automatycznie stosując brak stawki VAT lub stawkę podstawową w zależności od
rodzaju kontrahenta oraz odpowiedniego parametru w karcie towaru, wyróżniającego ten towar jako podlegający odwrotnemu obciążeniu. Można wystawić dokument,
który rejestruje transakcje opodatkowane na zasadach ogólnych oraz podlegające
odwrotnemu obciążeniu. Dodatkowo w definicji dokumentu można ustalić limit wartości, po przekroczeniu którego zatwierdzenie dokumentu będzie niemożliwe.

€

£

2.2. Nowy rodzaj informacji
podsumowujących VAT 27

Aktualnie informacje podsumowujące (deklaracje VAT UE) mają obwiązek
sporządzać i składać podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzunijnych.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług nakłada obowiązek sporządzania i składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym na
podatników dokonujących sprzedaży rozliczanej w VAT metodą odwrotnego
obciążenia. Mają one na celu zapewnienie większej skuteczności weryfikowania, czy nabywcy wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku rozliczenia
podatku od towarów i usług.
Deklaracje VAT 27 będą składane począwszy od pierwszych okresów rozliczeniowych po drugim kwartale 2015. Będą w nich wykazywane zbiorcze informacje dotyczące wartości i ilości prowadzonych transakcji krajowych z odwrotnym obciążeniem (dostaw towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych
nabywców). Deklaracje należy składać papierowo bądź elektronicznie zgodnie z wybranym przez podatnika okresem sprawozdawczym: miesięcznie lub kwartalnie, w terminie do 25. dnia kolejnego miesiąca.
Na moment oddania niniejszego opracowania projekt rozporządzenia Ministra Finansów określającego
wzór deklaracji VAT 27 jest już po etapie konsultacji publicznych, oczekuje na podpis Ministra.
Nowa deklaracja VAT 27 funkcjonalnie jest bardzo podobna do deklaracji VAT UE. Prezentowane są na niej zagregowane dla kontrahenta wartości transakcji (w podziale na sprzedaż towarów i sprzedaż usług). W praktyce pewne wątpliwości będzie na pewno budzić korygowanie
informacji, szczególnie w formie elektronicznej. Zgodnie z projektem zawartym w rozporządzeniu, w przypadku korygowania informacji, należy złożyć taki sam formularz deklaracji VAT
27 z aktualnymi danymi i odpowiednio oznaczyć wiersz, w którym wystąpiła korekta - powiedziała Agnieszka
Opalińska Kierownik Projektu Księgowość systemu enova365

enova365 będzie gotowa na zmiany. Deklaracje VAT 27 zostaną udostępnione
podatnikom jak tylko znane będą oficjalne wzory formularzy.
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2.3. Zmiany w deklaracjach i eDeklaracjach
VAT7, VAT7K, VAT7D
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17
kwietnia 2015 r. wprowadza nowe wzory deklaracji.
W projekcie rozporządzenia, będącym obecnie w fazie
konsultacji publicznych, pojawiają się nowe wzory deklaracji VAT7 (15), VAT7D (6) i VAT7K (9).

Zaktualizowane wzory zawierają zmianę prezentacji zdarzeń obejmujących
odwrotne obciążenie i związane są
z wprowadzeniem informacji podsumowujących VAT-27. Drugą ważną zmianą
jest sposób umieszczania kwot korekt
VAT-u naliczonego z tytułu złych długów,
które to w nowych deklaracjach mają być prezentowane łącznie w jednej pozycji. W związku z powyższym, zmianom ulega również numeracja pól deklaracji.
Propozycja wejścia w życie zmian to 01.07.2015 r. Nowe deklaracje w pierwszej kolejności obejmą
wszystkich podatników korzystających z odwrotnego obciążenia zarówno w obrocie krajowym jak
i zagranicznym. Pozostała część podmiotów gospodarczych będzie mogła jeszcze do końca bieżącego
roku rozliczać się na deklaracji VAT7 w wersji (14).
enova365 będzie gotowa na zmiany - nowe wzory deklaracji i eDeklaracji zostaną udostępnione podatnikom jak tylko będą znane oficjalne wzory formularzy.

2.4. Zmiany w metodach obliczania współczynnika odliczenia
VAT przy działalności opodatkowanej i nieopodatkowanej
Zmiana od 1.01 2016

Jak już pisaliśmy w pierwszej edycji książeczki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podatnicy
VAT, prowadzący działalność opodatkowaną i zwolnioną mogą dokonać odliczenia VAT naliczonego tylko
w części związanej ze sprzedażą opodatkowaną.
W przypadku trudności z ustaleniem tej części, stosuje się współczynnik odliczenia wynikający z wielkości
działalności opodatkowanej i zwolnionej w poprzednim roku. Aby zapobiec odliczaniu proporcji na podstawie obrotu z poprzedniego roku i tym samym urealnić kwotę VAT do zapłaty, Ministerstwo począwszy
od stycznia 2016 r. zezwoliło na samodzielnie ustalanie współczynnika odliczenia VAT w taki sposób, aby
jak najdokładniej odzwierciedlić specyfikę prowadzonej przez nich działalności.
Nowelizacja ustawy daje także podatnikom możliwość ustalenia tego współczynnika w drodze interpretacji indywidualnej wydawanej przez (w imieniu) Ministra Finansów.
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27 kwietnia Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych
w art. 86:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2h w brzmieniu:
„2a. W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do
celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do
których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności
gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza
się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów
działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji
powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych
przez niego nabyć.
2b. Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:
1)
zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane
w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
2) obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą
oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa
w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.
2c. Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:
1)
średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą
w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza
tą działalnością;
2) średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
3) roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej
powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych
dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika
działalności innej niż gospodarcza;
4) średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.
2d. W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się
dane za poprzedni rok podatkowy.
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2e. Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku,
o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.
2f. Przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego
działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

W przypadku tych zmian największym problemem wydaje się brak przepisów wykonawczych
i niepewność, kiedy będą one podatnikom udostępnione – powiedziała Agnieszka Opalińska

W enova365 wprowadzono już zmiany
pozwalające obsłużyć modyfikację przepisów.

2g. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio.
2h. W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na
podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób
określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności
i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia
proporcji.”,
b) ust. 7b otrzymuje brzmienie:
„7b. W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania
gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika,
wykorzystywanej zarówno do celów wykonywanej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak
i do celów osobistych, o których mowa w art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych nakładów w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się według udziału
procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.”,
c) dodaje się ust. 22 w brzmieniu:
„22. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać
dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu
określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników
i uwarunkowania obrotu gospodarczego.”;
Rozliczanie VAT wg współczynnika jest tematem niezwykle złożonym, zawiera wiele niuansów,
projekt zmian był w tym obszarze kilka razy zmieniany, co świadczy o tym, że nowelizacja nie
była prosta. Ze względu na złożoność materii, oraz fakt, że zmiany w dużym stopniu dotyczą jednostek z sektora publicznego, termin wejścia w życie przepisów ustalono na 1.01.2016.
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2.5. Odliczanie VAT od paliwa
do samochodów od 01.07.2015

Od lipca wykorzystując samochód firmowy na cele działalności gospodarczej,
jak i na cele prywatne, możliwe będzie
również odliczenie połowy kwoty VAT-u
od zakupionego paliwa.

Wiele wątpliwości podatników budzą obowiązujące od
1 kwietnia 2014 r., regulacje przejściowe, jednak od
1 lipca 2015 roku sytuacja nieco się unormuje. Znacząco ulegnie poprawie w przypadku dużej grupy czynnych
podatników użytkujących pojazdy (bez homologacji) do
tzw. celów mieszanych. Do 30 czerwca 2015 przysługiwało im prawo do 50% odliczenia VAT od związanych
z nim wydatków z wyłączeniem zakupu paliwa.

W okresie przejściowym (tj. do dnia 30 czerwca 2015 r.)
Art. 12.
1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego
oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:
1) samochodów osobowych;
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika
wyłącznie do działalności gospodarczej.
3. Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 1 pkt 2, są
określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy,
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które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Od 1 lipca 2015 r. przestaje obowiązywać czasowo wprowadzony
zakaz odliczania VAT od ww. wydatków.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zawartym w broszurze informacyjnej dotyczącej zasad odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi
odliczenie wg nowych zasad przysługuje do faktur paliwowych dokumentujących zakup paliwa dokonany w lipcu - powiedziała Agnieszka Opalińska

Zmiany obejmą w głównej mierze małe przedsiębiorstwa gospodarcze, do których zalicza się: spółki
akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki
osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe,
oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech następujących
wielkości. Suma bilansowa nie może przekraczać kwoty 4 000 000 euro. Przychody netto ze sprzedaży
towarów i produktów nie mogą być wyższe niż 8 000 000 euro. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym to maksymalnie 50 osób.

3.1. Projekt zmiany ustawy
o rachunkowości
Zmiana nie uchwalona/propozycja zmiany

enova365 umożliwia automatyczny podział VAT z faktur
dokumentujących zakup w proporcji 50/50

3. Zmiany w przepisach
rachunkowych i podatkowych

17 kwietnia 2015 do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz
niektórych innych ustaw. Wynika on z obowiązku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Ma on na
celu głównie poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez, np. możliwość sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego przez jednostki małe, co wpływa na jego koszty,
czy stosowanie uproszczonych zasad rachunkowości dla szerszego katalogu jednostek niż dotychczas
w zakresie umów leasingu, ujmowania odroczonego podatku dochodowego oraz wyceny instrumentów
finansowych.
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Od września 2014 w ustawie o rachunkowości
zdefiniowane są warunki, jakie jednostka musi
spełnić, żeby zostać uznana za jednostkę mikro
i korzystać z uproszczeń w sprawozdawczości
przewidzianych dla tego typu jednostek.

Kolejne uproszczenia przewidziane są również
w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3352).

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, podobnie jak ta z 2014 roku, spowodowana jest koniecznością
implementacji przepisów Unii Europejskiej dotyczących uproszczeń w sprawozdawczości dla jednostek
małych. Projekt ustawy definiuje jednostki małe jako:
„1c. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są:
1) spółki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, inne osoby prawne, jednostki, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów
o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony
ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
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2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie,
które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2
– w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania
finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art.
48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5.
1d. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są również jednostki, o których mowa w ust. 1c, które:
1) za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5,
art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 oraz
2) w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten
rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w ust. 1c pkt 1 wielkości.
Uproszczenia zaprezentowane w projekcie obejmują:
• możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego (jedynie
uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
z ograniczoną ilością ujawnień);
• zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre
informacje, objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym, zostaną przez
jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej;
• zwolnienie z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz
rachunku przepływów pieniężnych.
Zgodnie z projektem, większość planowanych zmian będzie obowiązywać już dla sprawozdań dotyczących 2015 roku.
Oprócz uproszczeń dla niektórych jednostek, planowana nowelizacja min.: wprowadza uproszczoną
ewidencję przychodów i kosztów dla niektórych jednostek pozarządowych, zmienia prezentacji w rachunku wyników zysków i strat nadzwyczajnych, ujednolica zasady przeliczania na złotówki wartości
określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie
o zryczałtowanym podatku dochodowym.
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3.2. Projekt zmiany
Ordynacji podatkowej
Zmiana nie uchwalona/propozycja zmiany

Projekt zmian Ordynacji podatkowej zawiera zapis dot. informatyzacji kontroli dokumentacji księgowej.

Projekt zmian jest bardzo obszerny i zakłada w głównej mierze
zracjonalizowanie i uproszczenie procedur podatkowych oraz
uszczelnienie systemu poboru podatków. Większość planowanych zmian nie wpływa na oprogramowania do zarządzania
firmą. W obszarze zmian w systemie finansowo-księgowym warto jednak zwrócić uwagę na kwestię elektronicznej kontroli podatkowej. Staje się ona coraz bardziej popularna ze względu na możliwość zbadania
dużej ilości transakcji w krótkim czasie oraz sprawdzenia obszarów, które często nie są możliwe do całkowitego zbadania tradycyjnymi metodami.
Projekt zmian Ordynacji podatkowej zawiera zapis dot. informatyzacji kontroli dokumentacji księgowej.
Ujednoliconą formę w postaci elektronicznej mają przyjąć raporty z ksiąg podatkowych oraz dowodów
księgowych podatników prowadzących swoją księgowość elektronicznie. Wszystko po to, aby usprawnić
toczące się procedury sprawdzające, skrócić ich czas i ograniczyć angażowanie podatnika. Z punktu widzenia oprogramowania finansowo-księgowego konieczne będzie dostosowanie generowania określonych
w Ordynacji podatkowej raportów w wyznaczonej strukturze plików. Będzie się to wiązało z potrzebą aktualizacji programu. Ustawodawca jednak zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie zmian będzie wymagało
przygotowania podatników i ich oprogramowania do nowej formy kontaktu, w związku z czym już teraz
informuje, że okres pomiędzy publikacją aktu prawnego, a jego wejściem w życie będzie na tyle długi, aby
umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nowymi przepisami i przygotowanie do zmian
jakie będą wynikać z ich obowiązywania.
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4. Najważniejsze zmiany w przepisach
kadrowo-płacowych w II kwartale 2015

pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez względu na nazwę stanowiska pracy).
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nowych przepisów art. 229 Kodeksu pracy nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających
brak przeciwwskazań do pracy wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 r. Do skierowań na badania
lekarskie wydanych przed dniem 1 kwietnia 2015 r. oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed tym
dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.
To kolejny, drobny ukłon ustawodawcy w kierunku zmniejszenia kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Nowy wzór skierowania na badania lekarskie zostanie udostępniony w wersji 10.9
Joanna Walentek Kierownik Projektu Kadry Płace systemu enova365.

4.1. Aktualizacja Skierowania
na Badania Lekarskie

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do
celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm), które określiło nowy wzór
skierowania na badania lekarskie.

4.2. Nowa wersja programu
Płatnik 10.01.001

Każdy pracodawca musi skierować nowo zatrudnionego na etat
pracownika na Wstępne badania lekarskie.

Nowelizacja wynika z wejścia w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. zmian
wprowadzonych do art. 229 Kodeksu pracy ustawą z dnia 7 listopada 2014
r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz.
1662). Zmiany te umożliwiają odstąpienie od wstępnych badań lekarskich
osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy w przypadku jeżeli
przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzające brak
przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających
warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.
Powyższa zmiana Kodeksu pracy upoważniła też Ministra Zdrowia do określenia w porozumieniu
z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej wzoru skierowania na badania lekarskie wydawanego przez
pracodawcę, zawierającego informacje umożliwiające porównanie warunków pracy w nowym miejscu

27 kwietnia 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił najnowszą wersję programu Płatnik
10.01.001. Zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie internetowej Zakładu jedną z głównych
zmian jest możliwość automatycznej aktualizacji bibliotek i plików stanowiących poszczególne elementy programu. Dzięki niej można zawsze korzystać z najnowszej wersji oprogramowania bez konieczności samodzielnej instalacji niezbędnych komponentów lub słowników. Oprócz tego w Płatniku
10.01.001:
•
•
•
•
•

wprowadzono możliwość tworzenia dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS,
zmieniono raport tworzony podczas pobierania i aktualizacji danych z ZUS,
dodano funkcjonalności ułatwiające pracę płatnikom wielooddziałowym,
wprowadzono możliwość podpowiadania schematów finansowania podczas wypełniania pozycji
raportów imiennych dla wszystkich kodów tytułów ubezpieczenia,
wprowadzono możliwość wykorzystania słowników adresowych.
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Powyższe zmiany nie wymagały zmian w enova365. Jest to kolejna wersja programu, która
ułatwia i przyspiesza pracę działów kadrowo-płacowych - Joanna Walentek Kierownik Projektu Kadry Płace systemu enova365.

4.3. Nowa wersja programu SODIR
Off-line wersja 9.52

5. Nadchodzące zmiany w przepisach
kadrowo-płacowych w 2015/2016

Poniżej przedstawiamy zapowiedz najistotniejszych zmian w przepisach kadrowo-płacowych
jakie zostały już uchwalone lub są na etapie projektów, a będą wchodzić w życie na przestrzeni
kolejnych kilkunastu miesięcy.

26 maja 2015 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udostępnił nową wersję programu SODIR OFF-line. W wersji tej wprowadzono nowe wzory formularzy INFoPP.
Powyższe zmiany nie wymagały zmian w enova365 ponieważ zmiana nie dotyczyła deklaracji
WNd, które generujemy w programie - Joanna Walentek Kierownik Projektu Kadry Płace
systemu enova365.

4.4. Kwartalna aktualizacja
wskaźników kadrowo-płacowych

Od 1 czerwca 2015 zaktualizowano poniższe wskaźniki.
1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 4 054,89 zł
Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r.
2. Minimalne ucznia I roku: 162,20 zł
3. Minimalne ucznia II roku: 202,74 zł
4. Minimalne ucznia III roku: 243,29 z
Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).
Od 01 lipca 2015 wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 107,2.
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5.1. Zmiany w oskładkowaniu
Umów Cywilnoprawnych
Zmiana nie uchwalona/propozycja zmiany

Posłowie zdecydowali, że obowiązek odprowadzania składek do ZUS będzie od 1
stycznia 2016 r. dotyczył wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Stan prac nad ustawą: Podpisana przez Prezydenta, zmiana wchodzi w życie od 1 stycznia 2016

Obecnie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. ozusowanie) w przypadku kilku
umów-zlecenia płaci się od wybranej umowy. Zdaniem rządu, prowadzi to do patologii polegającej na ozusowaniu jedynie tej umowy, która została zawarta na najmniejszą kwotę. Od
wyższego wynagrodzenia składek ZUS można bowiem nie płacić. Nowa ustawa likwiduje taką
możliwość - Joanna Walentek Kierownika Projektu Kadry Płace systemu enova365.
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Kolejna seria zmian, którą proponuje ustawodawca ma ułatwić rodzicom łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

5.2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych
innych ustaw Zmiana nie uchwalona/propozycja zmiany
Projekt dotyczy zmiany formy i trybu wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy (eliminacja zaświadczeń lekarskich w formie papierowej na rzecz formy elektronicznej trafiającej bezpośrednio do systemu ZUS) oraz sposobu obliczania podstawy wymiaru zasiłków dla niektórych grup ubezpieczonych oraz rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego o ubezpieczonych
ojców dziecka w szczególnych sytuacjach. Większość przepisów ma wejść w życie od 1 stycznia 2016.
Część przepisów wejdzie w życie 14 dni po podpisaniu przez Prezydenta.
Stan prac nad ustawą: Skierowana do senatu i do podpisu prezydenta
Wprowadzenie E-zwolnień lekarskich to kamień milowy w kontaktach między pracownikiem,
pracodawcą, a ZUS. Zdecydowanie przyspieszy to proces przekazywania dokumentów przez
pracownika do pracodawcy - powiedziała Joanna Walentek Kierownika Projektu Kadry
Płace systemu enova365.

5.3. Prezydencki projekt ustawy rodzinnej
Zmiana nie uchwalona/propozycja zmiany

Prezydent podpisał i skierował do Sejmu projekt ustawy rodzinnej. W projekcie ujednolicony zostanie system urlopów związanych z wychowywaniem dziecka, poprzez włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego (urlop rodzicielski będzie wynosił 32 tygodnie) i ujednolicenie zasad dotyczących urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego;
Wydłużeniu ulegnie okres na złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego
i urlopu wychowaczego z 14 do 21 dni. Pracownicy będą mogli zrezygnować z urlopu przed terminem
jego zakończenia wskazanym we wniosku i powrócić wcześniej do pracy, jedynie za zgodą pracodawcy.
Stan prac nad ustawą: Skierowana do senatu i do podpisu prezydenta
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6. Zmiany przepisów a systemy ERP

Powyższe zmiany mogą mieć istotny wpływ na rozliczenia podatkowe oraz na wartości wskaźników istotnych przy naliczaniu wynagrodzeń oraz różnego rodzaju dodatków płacowych.
Główne zmiany w systemach ERP wynikające ze zmian w przepisach:
•
•
•

Limit kwotowy w ramach jednolitej gospodarczo transakcji dotyczący stosowania odwrotnego obciążenie w sprzedaży niektórych towarów
Nowy rodzaj informacji podsumowujących w obrocie krajowym
Nowe wzory deklaracji VAT7, VAT7K, VAT7D

enova365 gotowa na zmiany w przepisach!
Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa zmiany przepisów muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemach księgowych, kadrowych oraz handlowych. Firmy korzystające z oprogramowania
enova365, nie muszą się tym martwić, enova365 jest zawsze zgodna z aktualnymi przepisami!
Aktualizacje enova365:
System enova365 jest aktualizowany w dwóch aspektach: prawnym i funkcjonalnym. Wraz z pojawieniem
się zmian w przepisach prawa gospodarczego producent publikuje nowe wersje na stronie internetowej
wraz z informacjami o zmianach. System enova365 jest stale rozwijany w zakresie nowych funkcjonalności – są to tzw. duże wersje, publikowane średnio cztery w roku, oparte na analizie rynku i potrzeb firm.
Każdy klient posiadający oprogramowanie enova365 objęte gwarancją ma pełny dostęp do korzystania
z prawnych i funkcjonalnych uaktualnień programu.
Użytkownik oprogramowania uzyskuje 12-miesięczną gwarancję. Która obowiązuje od dnia zakupu.
Gwarancja upoważnia do pobierania bezpłatnych aktualizacji oraz nowych wersji oprogramowania bezpośrednio ze strony www.enova.pl. Użytkownik może odtworzyć gwarancję poprzez wykupienie aktualizacji terminowej tj. dla Klientów przedłużających gwarancję lub otwartej dla Klientów nie posiadających
oprogramowania na gwarancji.
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enova365 to…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zgodność z obowiązującymi przepisami oraz szybka reakcja producenta na zachodzące zmiany;
modułowa konstrukcja przy jednocześnie jednej wspólnej bazie danych;
skalowalność i elastyczność, wspomaganie rozwoju firmy w 3 wersjach (SREBRNA, ZŁOTA, PLATYNOWA);
optymalizacja procesów, w tym również możliwość zarzadzania poprzez podejście projektowe – coraz częściej stosowany, nowoczesny sposób zarządzania przedsiębiorstwem;
integrację z aplikacjami branżowymi w ramach systemu;
dożywotnia licencja z prostymi regułami aktualizacji;
najnowsza technologia;
dowolność wyboru – dostęp z dowolnego urządzenia (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon)
przyjazna obsługa zgodna z najnowszymi trendami (np. Windows 8);
dogodny dostęp do Sieci Partnerskiej enova365, świadczącej wszelkie potrzebne usługi związanie
z enova365.

Soneta Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8a
www.enova.pl

Patronat medialny:

KSIEGOWI PRZYSZLOSCI
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