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Zmiany w systemie podatkowym występują praktycznie permanentnie. Nowe
przepisy wchodzą w życie albo kolejne są
opracowywane. Wśród nowych zmian
należy zwrócić uwagę na fakt, że od lipca
2015 r. wchodzą w życie zmiany w podatku od towarów i usług w zakresie
odliczeń podatku naliczonego od samochodów osobowych. Właściciele samochodów osobowych (w rozumieniu ustawy o VAT) będą mogli odejmować od
podatku należnego podatek naliczony
związany z zakupem paliwa według zasad obowiązujących dla pozostałych pojazdów. W okresie od 1 kwietnia 2014 r.
do 30 czerwca 2015 r. nie można było
w ogóle odliczać VAT-u przy takich
zakupach [1].
Obok zmian już obowiązujących warto
przyjrzeć się opracowywanym propozycjom nowelizacji regulacji podatkowych.
Jedna z nich odnosi się do podatkowego
momentu ustalania korekt przychodów
i kosztów. Korekty mogą być powodowane różnymi przyczynami np. upustem
związanym ze zrealizowaną sprzedażą
lub popełnionym błędem. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że niezależnie
od przyczyny, korekta powinna być
wwww

wykazywana w dacie zdarzenia pierwotnego, tj. w dacie powstania obowiązku
podatkowego z tytułu pierwotnej sprzedaży (odpowiednio kosztu).
Podejście takie ma praktyczne implikacje. W razie wystąpienia konieczności
dokonania korekty podatnicy muszą
korygować poprzednie okresy sprawozdawcze oraz deklaracje. Nawet jeśli ta
konieczność jest spowodowana udzieleniem rabatu przyznanym w bieżącym
okresie sprawozdawczym w efekcie
osiągnięcia określonego poziomu obrotu
w poprzednich okresach. Zatem nie jest
tak naprawdę znany wcześniej fakt
uzyskania upustu (ponieważ nie wiemy
czy uda się zrealizować sprzedaż). Jednakże osiągnięcie bonifikaty skutkuje
obowiązkiem (według organów podatkowych) wstecznego jej ujęcia dla celów podatkowych. Warto przy tym zauważyć, że z punktu widzenia rachunkowości nie zawsze występuje taka
konieczność i jest możliwość ujęcia
w bieżących sprawozdaniach efektów
takich korekt [2]. Pojawiły się propozycje zmian legislacyjnych w tym zakresie. W projekcie nowelizacyjnym przepisy zaproponowano następujące rozwiązanie. Jeżeli konieczność korekty
nie jest spowodowana błędem lub pomyłką, to korekta przychodów i kosztów uzyskania przychodów będzie mogła zostać ujęta w bieżącym okresie jej
wystąpienia [3].

[1] Por. M. Siwiński, Od 1 lipca będzie można odliczać VAT od paliwa, „Rzeczpospolita”, 11.06.2015, wyd. el.
[2] Por. R. Witczak, J. Dębski, Rachunkowe i podatkowe skutki korekty przychodów z działalności gospodarczej – analiza przypadku, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, nr 15/10(2), s. 209–219.
[3] Por. T. Krywan, W jaki sposób rozliczyć zwrot towaru, „Rzeczpospolita”, 11.06.2015, wyd. el.

89
www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl

