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1. Koniecznie przeczytaj

2. Obrót krajowy

3. Kasy rejestrujące

4. Obrót z zagranicą

5. Porady i komentarze

6. VAT od podstaw

7. Wzory pism i formularzy

8. Podatek akcyzowy

9. VAT w pytaniach i odpowiedziach

10. Zmiany w przepisach

UWAGA! Oznaczenia ujęte po prawej stronie spisu treści oznaczają:
x/ - numer wydania, /x - numer strony

Przykładowo: 15/4 - to czwarta strona w wydaniu nr 15 z 2016 r.
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1. Koniecznie przeczytaj
Dyrektywa unijna w sprawie zasad opodatkowania bonów 15/4

E-paragony od 1 stycznia 2018 r. 17/5

Jednolity Plik Kontrolny dla dużych przedsiębiorców już od lipca 2016 r. 9/4

Jednolity Plik Kontrolny dotyczący zdarzeń gospodarczych powstałych przed 1 lipca 2016 r. 12/4

Kolejny projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych w 2017 r. 23/5

Kwartalne rozliczanie VAT w 2017 r. tylko dla małych podatników 22/4

Nowe regulacje w ustawie o VAT dotyczące nadużycia prawa 11/4

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe formularze w zakresie podatku VAT 2/4

Planowana rewolucja w stosowaniu kas fiskalnych - e-paragony zamiast papierowych wydruków 13/4

Podniesienie limitu zwolnienia z VAT i ryczałtowe rozliczenie podatku - MF planuje zmiany w VAT 7/4

Podwyższone odsetki od zaległości w podatku VAT i akcyzie 4/4

Przedłużenie terminu przekazywania JPK dla podmiotów sektora finansów publicznych 17/4

Reforma podatku VAT zaproponowana przez Komisję Europejską 8/4

Rewolucyjne zmiany w kontrolowaniu rozliczeń podatku VAT 5/4

Rewolucyjne zmiany w przepisach celnych 6/4

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ochrony prawnej podatników przed nieuczciwymi kontrahentami 14/4

Termin rocznej korekty podatku naliczonego za 2015 r. upływa 25 lutego 2016 r. 3/4

Tylko do 30 czerwca 2016 r. można naliczyć niższe odsetki od zaległości powstałych przed 1 stycznia 2016 r. 11/5

Ustawa dotycząca centralizacji rozliczeń VAT przez gminy już od 1 października 2016 r. 16/4

Ustawa dotycząca centralizacji rozliczeń podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego 18/4

Wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie podwyższenia limitu zwolnienia z VAT 10/4

Zmiana właściwości organu podatkowego w sprawie VAT – gdzie złożyć deklarację VAT za grudzień 2015 r.? 1/4

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2017 r. 24/5

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2017 r. 23/4

Zmiany w ustawie o VAT planowane na 2017 r. 19/4

Zmiany w ustawie o VAT przyjęte przez rząd 21/4

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych planowane na 2017 r. 20/4

2. Obrót krajowy
Brak numeru rejestracyjnego na fakturze zakupu paliwa 5/20

Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej 18/21

Brak zapłaty należności za media a termin odliczenia VAT 12/9
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4243,198462,podwyzszone-odsetki-od-zaleglosci-w-podatku-vat-i-akcyzie.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4282,199526,rewolucyjne-zmiany-w-przepisach-celnych.html?open=PDF
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Brak zapłaty za faktury z poprzednich okresów a przyspieszony zwrot VAT 10/8

Brak zapłaty za nabyte towary i usługi - korekta VAT naliczonego w ramach ulgi na złe długi 16/13

Czy biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia z VAT? 12/14

Czy darowizna produktów spożywczych podlega VAT? 18/19

Czy można skorygować deklarację za kontrolowany okres? 21/18

Czynność przekazania nieruchomości w zamian za udziały podlega VAT – uchwała NSA 1/16

Czy obciążanie podwykonawców kosztami wykonania zastępczego podlega VAT? 21/20

Czy pomyłki w wystawianych fakturach będą zagrożone karami - odpowiedź na interpelację poselską 22/10

Dane, jakie powinna zawierać faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego z VAT 7/18

Dane na fakturze dokumentującej sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem 24/20

Dane na fakturze dokumentującej sprzedaż towarów używanych 19/24

Dodatkowe koszty ponoszone przy leasingu samochodu 5/18

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT już od 1 stycznia 2017 r. 23/6

Dokumentowanie sprzedaży zwolnionej z VAT 1/21

Dostawa części do wyrobów medycznych – interpretacja ogólna Ministra Finansów 2/14

Dostawa samochodów w pytaniach Czytelników 1/8

Duplikaty faktur w świetle przepisów ustawy o VAT 18/11

E-faktury jako dokumenty wystawiane przez podatników VAT 22/8

Ewidencja sprzedaży VAT w pytaniach Czytelników 6/9

Faktura korygująca do faktury zaliczkowej 8/9

Faktura korygująca sprzedaż zwolnioną z VAT 8/11

Forma prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT 22/19

Informatyzacja działalności organów administracji podatkowej i kontroli skarbowej - projekt ustawy 5/21

Instytucje kultury a prewspółczynnik 12/11

Jaką metodę zastosować przy odliczaniu VAT od zakupów związanych z działalnością mieszaną? 17/10

Jak i kiedy należy wystawić fakturę korygującą? 11/6

Jak opodatkować usługi związane z rekreacją? 5/14

Jak powiadomić organ podatkowy o przyczynach złożenia korekty? 21/17

Jak rozliczać VAT przy działalności mieszanej? 7/5

Jak rozliczyć VAT w przypadku przedwcześnie wystawionej faktury zaliczkowej? 15/14

Jak sprawdzić status podatkowy kontrahenta? 5/8

Jak zoptymalizować rozliczenie VAT przy nadwyżce podatku naliczonego nad należnym? 12/5

Jedna faktura z danymi kilku nabywców 5/20
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7. Wzory pism i formularzy
Brak czynności opodatkowanych - wzór wniosku o zwrot VAT 4/45

Brak zapłaty należności - obowiązek korekty VAT naliczonego przez dłużnika 20/51

Deklaracja o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych - VAT-14 16/49

Dostawa towarów używanych - dokumentowanie i rozliczanie w deklaracji VAT 6/52

Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT 17/48

Formularz VAT-8 przeznaczony dla podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT 2/44

Jak sprawdzić status podatkowy dłużnika przed zastosowaniem ulgi na złe długi - wzór wniosku 13/53

Jak ustalić właściwą stawkę VAT - wniosek o nadanie symbolu klasyfikacyjnego 23/47

Odroczenie terminu do złożenia deklaracji VAT i zapłaty podatku - wzór wniosku 21/52

Prawa i obowiązki wierzyciela korzystającego z ulgi na złe długi - jak wypełnić formularz VAT-ZD? 8/48

Pro forma - dokument wystawiany w celach informacyjnych 22/48

Pro forma wystawiona w walucie obcej 12/49

Rozliczenie ulgi na złe długi i jej zwrotu w deklaracji VAT 11/46

Rozłożenie na raty zaległości w podatku VAT – wzór wniosku 1/49

Sposoby określenia prewspółczynnika - wzór wniosku o szacunkowe ustalenie proporcji 15/48

Sprzedaż towarów używanych - wzór faktury zaliczkowej i końcowej 18/51

Szacunkowe ustalenie wskaźnika proporcji sprzedaży - wzór wniosku 9/54

Wniosek o zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim - VAT REF 14/43

Wspólny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 3/46

Wzory druków związanych z centralizacją rozliczeń przez jednostki samorządu terytorialnego 19/52

Wzór faktury zaliczkowej i końcowej wystawionej w walucie obcej 5/49

Zaliczenie zwrotu VAT przysługującego spółce cywilnej na poczet zobowiązań jej wspólników 7/46
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