Zwrot nienależnie zapłaconego VAT
od Reverse Charge
AUTOMATYZACJA

REVERSE
CHARGE

Automatyczna analiza nieograniczonej ilości
transakcji jednocześnie, wykazanych na zasadzie
odwrotnego obciążenia - za pomocą 3 kliknięć

NARZĘDZIA
Przejrzysty i intuicyjny interfejs ułatwiający
wyliczenie nadpłaconych odsetek oraz
przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty

NARZĘDZIE RC
W ŁATWY I SZYBKI SPOSÓB
POZWALA WYODRĘBNIĆ
TRANSAKCJE ROZLICZANE
NA ZASADACH REVERSE
CHARGE W EWIDENCJI

WSPARCIE

JPK_VAT ORAZ JPK_V7

Pomoc prawno-podatkowa w zakresie
przygotowania odpowiednich wniosków oraz
przeprowadzenie całego procesu zwrotu
niesłusznie zapłaconych odsetek

FUNKCJONALNOŚCI
Import wielu plików JPK przy pomocy jednego kliknięcia
(import hurtowy)

Wyszukiwanie faktur RC rozliczonych w tzw. szyku
rozstawnym dla ponad 50 okresów rozliczeniowych
jednocześnie

Wybór typu transakcji i osobna analiza pod kątem:
WNT, importu usług oraz krajowego odwrotnego obciążenia

Kilka poziomów dopasowania transakcji pozwalający na ich
lepsze wyszukiwanie, nawet jeśli zapisy po obu stronach
ewidencji różnią się od siebie

Możliwość przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji
transakcji pod kątem prawidłowego rozliczenia podatku
należnego i naliczonego

Możliwość definiowania sposobu raportowania wyników
analizy wg. potrzeb użytkownika

KORZYŚCI Z ROZWIĄZANIA

REALNE KORZYŚCI FINANSOWE
w postaci zwrotu zapłaconych w przeszłości
odsetek od transakcji rozliczanych na zasadach
odwrotnego obciążenia

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
automatyzując najbardziej pracochłonną i
narażoną na błąd pracę i istotnie skracając
proces zwrotu odsetek

PERSONALIZACJA
dzięki możliwości dopasowania narzędzia do
potrzeb użytkownika oraz zwiększenie
funkcjonalności JPK-Insight

BEZPIECZEŃSTWO
jakie daje możliwość wsparcia ekspertów
podatkowych w procesie odzyskania
należnych odsetek

ZWROT NIENALEŻNYCH ODSETEK OD REVERSE CHARGE
Na mocy przepisów, które obowiązywały w Polsce od stycznia 2017 roku, wielu podatników
zapłaciło odsetki od transakcji rozliczanych na zasadach reverse charge. Było to efektem
zastosowania tzw. szyku rozstawnego, czyli obowiązku wykazania podatku należnego i
naliczonego w różnych okresach rozliczeniowych. Taka sytuacja miała miejsca w momencie,
gdy transakcje oparte na mechanizmie odwrotnego obciążenia wykazywano po upływie 3
miesięcy od miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał
obowiązek podatkowy.
W marcu 2020 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o niezgodności
przedmiotowych przepisów z Dyrektywą VAT (C-895/19). Na podstawie tego wyroku,
podatnicy mogą ubiegać się o zwrot nienależnie zapłaconych odsetek.

RC to unikalne narzędzie do automatyzacji rozliczeń podatkowych, stworzone we
współpracy z prawnikami i
doradcami podatkowymi jednej z największych i najlepszych kancelarii prawno-podatkowej
GWW Tax & Legal.
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