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1. Koniecznie przeczytaj
Czy obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. instytucja objaśnień podatkowych jest ochroną dla podatników?
Elektroniczne deklaracje VAT od 1 stycznia 2018 r. dla wszystkich podatników

Interpelacja poselska w sprawie elektronicznego składania deklaracji
Jak unikać nierzetelnych transakcji w VAT - komunikat MF

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie JPK

7/4
24/5

5/4
13/4

4/4

Konsultacje podatkowe w sprawie należytej staranności w VAT

14/5

Krótszy termin zwrotu VAT dla mikroprzedsiębiorców dobrowolnie przesyłających JPK_VAT

21/4

Krótszy termin zwrotu i ograniczenia w wykreślaniu podmiotów z rejestru - projekt zmian do ustawy o VAT

12/4

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT
Ministerstwo Finansów skraca termin zwrotu VAT dla firm budowlanych

3/4
17/4

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących

1/4

Nowe zasady kontroli podatników w ramach KAS - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

6/4

Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne - komunikat Ministerstwa Finansów

11/4

Od 1 czerwca 2017 r. skarga na interpretację podatkową bezpośrednio do sądu

10/4

Od 1 stycznia 2018 r. nowa wersja struktury JPK_VAT

23/4

Od kiedy wprowadzone zostaną paragony elektroniczne?

14/4

Ograniczenie w odliczaniu VAT od samochodów przedłużone do końca 2019 r.

8/4

Podzielona płatność podatku VAT od 1 kwietnia 2018 r.

19/4

Projekt zmian w JPK_VAT poddany konsultacjom podatkowym

15/4

Szansa na zmianę stawek VAT na niektóre artykuły spożywcze - odpowiedź MF na interpelacje poselskie

18/4

Szkolenia z JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

22/4

Uczciwi przedsiębiorcy nie zostaną wykreśleni z rejestru podatników VAT - odpowiedź na interpelację poselską

9/4

Ustalenie statusu przedsiębiorcy dla potrzeb JPK od 1 stycznia 2017 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

2/4

Wykaz czynnych podatników VAT będzie publikowany na stronie MF

Wyrok NSA w sprawie opodatkowania zaliczki otrzymanej na poczet usługi turystycznej
Zmiana terminu wejścia w życie mechanizmu podzielonej płatności

20/4

2/5
16/4

2. Obrót krajowy
Aktualizacja VAT-R przez podatników innych niż mali podatnicy

4/22

Aport rzeczowy w świetle ustawy o VAT

8/12

Bezpośredni zwrot VAT bez wniosku - projekt zmian do ustawy o VAT

Bezpośredni zwrot VAT po nowelizacji ustawy
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Błędny dokument sprzedaży

16/20

Brak NIP kontrahenta

21/10

Czy możliwe jest odliczenie VAT z nierzetelnie wystawionej faktury?
Czynności wykonywane przez menedżerów - interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów

23/5
20/17

Czy opłata za udział w zawodach podlega opodatkowaniu VAT?

4/21

Czy podmiot powinien być informowany o odmowie rejestracji lub wykreśleniu z rejestru podatników VAT?

16/6

Czy po upływie dwóch lat można skorzystać z ulgi na złe długi?

12/5

Czy termin korekty VAT w ramach ulgi na złe długi zostanie skrócony?

20/14

Darowizna nieruchomości między podatnikami VAT

21/17

Definicja pierwszego zasiedlenia

11/22

Definicja "pierwszego zasiedlenia" niezgodna z dyrektywą w sprawie VAT - wyrok TSUE
Dokumentowanie dostawy mediów na rzecz osób fizycznych

23/8
11/21

Dokumentowanie usług zwolnionych z VAT

5/5

Dokumentowanie zakupu towarów od rolnika ryczałtowego

9/6

Dostawa środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności

7/30

Duplikat faktury jako dokument potwierdzający prawo do odliczenia VAT przez nabywcę

22/14

Dwóch nabywców na fakturze sprzedaży

24/20

Elementy szczególne faktury VAT marża

5/6

Ewidencja JPK_VAT w odniesieniu do faktur zakupowych

Faktura korygująca zmniejszająca VAT należny

2/11

5/7

Faktura za usługę najmu z płatnością z góry

16/21

Faktury dokumentujące sprzedaż zarejestrowaną w kasie fiskalnej a JPK

21/12

Faktyczne wykonanie usługi a umowa zawarta z inwestorem

14/9

Forma akceptacji noty korygującej

12/13

Forma prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży VAT

17/22

Forma składania deklaracji VAT

Forma umowy dotyczącej samofakturowania
Forma zapłaty a prawo do odliczenia

Interpretacja ogólna w sprawie opodatkowania usług transportu przybrzeżnego

Jakie błędy w rozliczeniach skutkują ustaleniem sankcji w VAT?

2/14

5/6
21/27

4/19

2/6

Jakie transakcje można uznać za ciągłe - wyrok NSA

14/7

Jak rozliczać VAT przy usługach budowlanych wraz z dostawą towaru?

11/8

Jak rozliczyć darowiznę gospodarstwa rolnego?

9/20
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Jak rozliczyć sprzedaż książek w wersji elektronicznej?

23/16

Jak rozumieć termin "pierwsze zasiedlenie"?

15/12

Jak skorygować fakturę VAT RR?

8/16

Jak skutecznie sprawdzić czy kontrahent jest zarejestrowany na potrzeby VAT?

4/7

Jak udokumentować czynność zwolnioną z VAT?

9/5

Kara umowna a VAT

16/22

Kary za przestępstwa i wykroczenia związane z rozliczaniem podatku VAT

Kiedy można wystawić fakturę uproszczoną?
Kiedy nieodpłatne przekazanie towaru nie podlega opodatkowaniu VAT?

Kiedy podatnik VAT powinien zawiesić bądź zlikwidować działalność gospodarczą?

7/17

9/7
16/15

2/8

Kiedy sprzedaż towarów (usług) podlega opodatkowaniu VAT?

23/19

Klasyfikacja usług objętych odwrotnym obciążeniem

13/23

Kompleksowa usługa budowlana realizowana etapami

18/16

Komunikat MF w sprawie obrotu nowymi towarami z kategorii elektroniki w procedurze VAT marża

15/14

Konsekwencje posługiwania się "pustymi" fakturami
Kontynuacja działalności po śmierci podatnika - prawa i obowiązki następców prawnych

Korygowanie danych w ewidencji VAT i JPK_VAT - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Kwota zobowiązania podatkowego

19/7
12/19

14/6
24/20

Leasing operacyjny i kapitałowy - jak rozliczyć VAT?

12/9

Limity uprawniające w 2018 r. do korzystania ze statusu małego podatnika

20/6

Limit zwolnienia z VAT przy transakcjach związanych z nieruchomościami

22/19

Limit zwrotu wydatków mieszkaniowych dla osób składających wniosek w III kwartale 2017 r.

11/19

Limit zwrotu wydatków mieszkaniowych w II kwartale 2017 r.
Limit zwrotu wydatków mieszkaniowych w I kwartale 2018 r.

MF nie planuje skrócenia terminu zwrotu VAT dla wszystkich podatników
Miesięczne rozliczanie VAT a stosowanie metody kasowej

Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady stosowania odwrotnego obciążenia przy usługach budowlanych

5/22
23/24

21/7
14/20

7/5

Moment powstania obowiązku podatkowego przy zaliczce

19/22

Moment rozliczenia faktury korygującej

21/24

Nieodpłatne przekazanie biletów na imprezę sportową

9/24

Nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych

12/18

Numer PESEL na fakturach wystawionych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

11/23

Obniżona warunkowo stawka VAT na wyroby ciastkarskie - wyrok TSUE

24/17
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Obowiązek podatkowy przy odwrotnym obciążeniu i metodzie kasowej - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

21/5

Obowiązek podatkowy w VAT przy refakturowaniu mediów

9/23

Od 1 stycznia 2017 r. zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnej przy obrocie towarami wrażliwymi

1/15

Od 1 stycznia 2018 r. sprzedaż dysków twardych objęta będzie odwrotnym obciążeniem

21/8

Od 22 września 2017 r. systemem monitorowania drogowego przewozu towarów zostaną objęte oleje roślinne

14/13

Odliczanie VAT od samochodów służbowych wynajmowanych pracownikom

17/11

Odliczanie VAT w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego

20/23

Odliczanie VAT z faktur wystawionych przez podmioty oczekujące na wpis do rejestru podatników VAT

24/15

Odliczanie podatku naliczonego po centralizacji

4/10

Odliczenie VAT od wydatków za przejazd autostradą

24/19

Odliczenie VAT przez małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową

13/24

Odliczenie VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z samochodem osobowym
Odliczenie podatku z faktury wystawionej w systemie VAT marża

Odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych w pytaniach Czytelników

Odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych w wyjaśnieniach Krajowej Informacji Skarbowej
Określenie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w zestawach - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

9/25
15/17

13/7

9/9
20/19

Określenie terminu przekazywania danych w postaci JPK

1/24

Opodatkowanie VAT nieodpłatnego przekazania towarów

22/19

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów

6/24

Pakiety medyczne kupowane na rzecz pracowników

4/22

Pełne odliczenie VAT przy wynajmie służbowych samochodów pracownikom

9/13

Pełnomocnik jako podmiot składający i podpisujący deklaracje VAT

11/13

Podatek VAT w orzecznictwie sądów administracyjnych

3/19

Podatek VAT zapłacony po terminie - interpelacja poselska w sprawie sankcji w VAT

3/13

Podzielona płatność podatku VAT od 1 lipca 2018 r.

24/6

Pojęcie podwykonawcy w świetle przepisów o VAT - kolejna interpelacja poselska

5/10

Pojęcie "podwykonawstwo" na gruncie ustawy o VAT - odpowiedź na interpelację poselską
Pomyłka w numeracji faktur

4/9
15/15

Poręczenie pożyczki na gruncie ustawy o VAT

9/16

Powrót rolnika do zwolnienia z VAT

2/16

Prawa i obowiązki podatnika likwidującego działalność gospodarczą

13/19

Prawo do odliczenia VAT

17/22

Prawo do odliczenia VAT od zakupów sfinansowanych dotacją

21/25
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Prawo do odliczenia VAT od zakupu wiązanek okolicznościowych

12/16

Prawo do odliczenia VAT przy zakupie ciągnika

19/24

Prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją

12/14

Prawo organu podatkowego do kwestionowania metody określania prewspółczynnika

22/10

Prewspółczynnik w jednostce organizacyjnej

4/12

Prezenty o małej wartości na gruncie ustawy o VAT

5/15

Problem opodatkowania zaliczki otrzymanej na poczet usługi turystycznej rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości UE

6/17

Problemy Czytelników ze stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

16/9

Problemy podatników korzystających ze zwolnienia z podatku VAT

18/5

Problemy z odliczaniem VAT przy nabyciu i eksploatacji samochodów

21/13

Problemy z opodatkowaniem usług twórców i artystów

19/15

Problemy z planowaną od 1 stycznia 2018 r. podzieloną płatnością podatku VAT

15/5

Problemy z rozliczaniem VAT przez małych podatników, którzy tracą prawo do kasowej metody rozliczeń

1/21

Problemy z rozliczaniem usług budowlanych na zasadzie odwrotnego obciążenia

3/5

Problemy z wystawianiem faktur w pytaniach Czytelników

10/5

Problemy ze stosowaniem proporcjonalnego odliczenia podatku VAT

7/21

Problemy związane z wykreślaniem podmiotów z rejestru podatników VAT

6/6

Problem z odliczaniem VAT od nabywanych usług gastronomicznych i noclegowych rozstrzygnie TSUE

23/11

Przechowywanie faktur

15/16

Przedłużenie przez organ podatkowy terminu zwrotu bezpośredniego

16/18

Przekazanie karnetów dla pracowników finansowanych z ZFŚS

12/15

Przynależność podatnika do Podatkowej Grupy Kapitałowej a termin stosowania JPK

1/23

Rewolucyjne zasady płatności VAT już od 1 stycznia 2018 r.

11/5

Ręczna ewidencja VAT a przekazywanie informacji w formie JPK

11/21

Rozliczanie podatku VAT od mediów dostarczanych do wynajmowanego lokalu

4/16

Rozliczenia kwartalne małych podatników

4/23

Rozliczenie VAT przy sprzedaży pojazdu w okresie korekty

8/5

Rozliczenie podatku VAT przez gminę po centralizacji

2/16

Rozliczenie zaliczki w ramach odwrotnego obciążenia

6/24

Samochody w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego

10/8

Samofakturowanie na rzecz podatnika zwolnionego z VAT
Składanie deklaracji za okresy kwartalne
Skutki w VAT przekształcenia spółek
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Sposób opodatkowania VAT sprzedaży elektroniki

19/23

Sposób przesyłania JPK_VAT

21/11

Sposób rozliczenia faktury korygującej wystawionej w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia

17/15

Spółka cywilna jako podatnik VAT

5/11

Spółka cywilna jako podatnik VAT - pytania i odpowiedzi

18/13

Spóźniona zapłata rolnikowi a prawo do odliczenia VAT

13/22

Sprawdzenie kontrahenta krajowego w celu ustalenia prawa do odliczenia podatku VAT

7/11

Sprzedaż elektroniki - sposób rozliczenia VAT

6/14

Sprzedaż nieruchomości przez małżonka prowadzącego działalność gospodarczą

5/17

Sprzedaż nieruchomości w pytaniach Czytelników

19/11

Sprzedaż samochodu a utrata prawa do zwolnienia z VAT

19/22

Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu

2/15

Sprzedaż towarów po likwidacji działalności gospodarczej

7/29

Stawka VAT na dostawę sprzętu komputerowego do szkół - odpowiedź na zapytanie poselskie

22/18

Stawka VAT na sprzedaż okularów korekcyjnych

7/30

Stawki VAT w pytaniach Czytelników

8/18

Stawki podatku VAT obowiązujące w 2017 r.

7/25

Struktura logiczna faktury elektronicznej już od 1 stycznia 2018 r.

20/8

Sukcesja praw i obowiązków przez jednostkę samorządu terytorialnego

4/11

Symbol PKWiU na fakturze

System podzielonej płatności - odpowiedź na interpelację poselską

17/23

6/13

Świadczenia kompleksowe w świetle przepisów ustawy o VAT

23/13

Świadczenie usług budowlanych przez podatnika zwolnionego z VAT

22/20

Termin odliczenia VAT

Termin odliczenia VAT z faktury za usługi o charakterze ciągłym
Termin odliczenia VAT z tytułu nabycia złomu

Termin rozliczenia otrzymanej zaliczki

4/23

5/9
17/24

9/24

Termin składania informacji o ewidencji VAT w postaci JPK

24/21

Termin wysyłania JPK_VAT przy kwartalnym rozliczaniu VAT

14/21

Towary wykazane w spisie z natury

19/23

Transakcja objęta odwrotnym obciążeniem a ulga na złe długi

7/31

Transakcje pomocnicze a proporcja obrotu

3/17

Ulga na złe długi a przedawnienie - czy wierzyciel musi skorygować VAT po otrzymaniu należności od dłużnika?

15/8
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Uprawnienia podatkowe wynikające z interpretacji indywidualnej

17/6

Uproszczona struktura JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.

21/7

Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem - przegląd interpretacji podatkowych

Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem w pytaniach i odpowiedziach
Usługi pomocnicze do usług ubezpieczeniowych i finansowych - od 1 lipca 2017 r. likwidacja zwolnienia z VAT

10/14

24/9
11/12

Ustalenie limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT

6/22

Ustalenie statusu przedsiębiorcy

21/9

Ustawa o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Użytkowanie prywatnego samochodu na potrzeby spółki - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

24/13

23/9

VAT w budownictwie mieszkaniowym

13/15

W jakim terminie firmy budowlane mogą otrzymać zwrot VAT?

14/15

W jakim terminie organ podatkowy zobowiązany jest dokonać rejestracji podmiotu jako podatnika VAT?

Warunki zwrotu VAT w przyspieszonym terminie po nowelizacji ustawy o VAT
Weryfikacja kontrahentów uciążliwym obowiązkiem rzetelnych podatników
Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. a ustalenie podstawy opodatkowania VAT

Wnioski o interpretację indywidualną składane po wejściu w życie reformy administracji podatkowej

22/5

4/5
17/9
21/21

8/9

Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach Czytelników

23/21

Wydatki na usługi gastronomiczne

12/17

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT - odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelacje poselskie
Wykreślenie podatnika z rejestru bez decyzji administracyjnej

13/5
10/11

Wyrok TSUE w sprawie opodatkowania opłat reprograficznych

3/21

Wyrok TSUE w sprawie stawki VAT na książki elektroniczne

8/11

Zakup usług kompleksowej organizacji spotkania

Zakup związany z usługą zwolnioną z VAT

21/25

2/14

Zapłata za usługę otrzymana po utracie prawa do kasowej metody rozliczeń

14/19

Zasady dokonywania klasyfikacji statystycznej sprzedawanego towaru (usługi) - wyrok WSA

13/12

Zasady i terminy odliczania VAT naliczonego w 2017 r.

1/7

Zasady korygowania deklaracji VAT - pytania i odpowiedzi

22/7

Zasady należytej staranności w VAT - do końca października powstanie kodeks dobrych praktyk

19/6

Zasady odliczania VAT naliczonego przy braku zapłaty za towary i usługi
Zasady odliczania VAT od zakupów firmowych - pytania i odpowiedzi

6/9
19/18

Zasady odliczania podatku VAT od samochodów

7/13

Zasady powstania obowiązku podatkowego od usług budowlanych

14/9
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Zasady prowadzenia Ewidencji VAT od 1 stycznia 2017 r.

3/11

Zasady rozliczania podatku VAT od mediów

18/9

Zasady rozliczania podatku VAT od usług najmu w pytaniach Czytelników

6/19

Zasady składania deklaracji VAT w pytaniach Czytelników

16/13

Zasady wyboru i utraty prawa do kasowej metody rozliczeń podatku VAT

10/18

Zasady wykreślania z rejestru podatników nieskładających deklaracji VAT

8/7

Zbycie przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o VAT

4/13

Zerowy spis z natury

6/23

Zmiana danych nabywcy na dokumencie sprzedaży

17/21

Zmiana przeznaczenia towarów a korekta podatku naliczonego

3/15

Zmiana sposobu rozliczania VAT

2/13

Zmiana zasad wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej planowana na 2018 r.

23/10

Zwiększenie nakładu czasopisma specjalistycznego - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

15/11

Zwolnienie z VAT przy sprzedaży lokalu powstałego w wyniku podziału nieruchomości

17/18

Zwolnienie z VAT usług związanych z obsługą kart płatniczych - interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów

14/12

Zwrot części VAT za materiały budowlane w IV kwartale 2017 r.

18/19

Zwrot opakowań a korekta podatku należnego

11/16

3. Kasy rejestrujące
Awaria kasy fiskalnej

11/28

Błędnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej

8/28

Dostawa samochodu osobowego

7/37

Dostawa środka trwałego

18/24

Dostawa telefonów komórkowych

10/27

Ewidencjonowanie obrotów w dwóch punktach sprzedaży przy zastosowaniu jednej kasy
Ewidencjonowanie opłaty miejscowej

Ewidencjonowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej usług pośrednictwa

Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej wysyłkowej sprzedaży towarów

6/26
10/28

6/29
17/29

5/29

Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej zaliczek otrzymywanych na poczet przyszłej sprzedaży

16/27

Ewidencjonowanie w kasie usług w zakresie opieki medycznej

19/27

Formalności związane z rozpoczęciem usług przewozu taksówką

6/28

Jak czynni podatnicy VAT rozliczają ulgę przysługującą na zakup kas fiskalnych?

4/24

Jakie podmioty w 2017 r. nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych?

3/24
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Jak podatnik zwolniony z VAT może rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej?

5/31

Kasa fiskalna przy sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju

8/26

Kasa fiskalna przy świadczeniu usług edukacyjnych

15/18

Kasa fiskalna przy usługach masażu

21/32

Kasa fiskalna przy usługach wykonywania tatuaży

18/27

Kasa fiskalna przy zawieszeniu działalności

12/24

Kasa fiskalna u mechanika

2/24

Kasa fiskalna u notariusza

14/28

Kasa fiskalna w remanencie likwidacyjnym

5/28

Kasa fiskalna w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

18/25

Kasa fiskalna w warsztacie samochodowym

15/21

Kasa rejestrująca przy sprzedaży komisowej

8/22

Kasa rejestrująca przy sprzedaży środka trwałego

3/27

Kasa rejestrująca w klubie sportowym

19/32

Kasy rejestrujące w wyjaśnieniach organu podatkowego

16/24

Kiedy ewidencjonować w kasie fiskalnej internetową sprzedaż towarów?

23/26

Kiedy odliczyć ulgę przysługującą na zakup kasy?

6/32

Komunikat MF w sprawie wydawania paragonów kelnerskich zamiast fiskalnych

16/23

Konsekwencje zastosowania niewłaściwej stawki VAT

10/21

Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej w wyjaśnieniach organów podatkowych

7/32

Korekta transakcji zarejestrowanych w kasie fiskalnej z zawyżoną stawką VAT

17/25

Limit obrotów zwalniający z obowiązku instalacji kasy

24/28

Limit uprawniający do zwolnienia z kasy przy sprzedaży środka trwałego

20/30

Moment ewidencjonowania obrotu w kasie rejestrującej przy sprzedaży wysyłkowej towarów

20/27

Moment rejestracji w kasie fiskalnej zaliczki wpłaconej na rachunek bankowy

12/22

Moment rejestracji w kasie usług rozliczanych okresowo

22/27

Naprawa pojazdów a kasa fiskalna

18/26

Nowa działalność gospodarcza a kasa fiskalna

22/24

Obowiązek ewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży e-papierosów

19/31

Obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży w kasie

10/25

Obrót uprawniający do zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej

15/23

Odliczenie ulgi na zakup kasy przy braku sprzedaży

7/35

Odsprzedaż karnetów sportowych na rzecz pracowników

1/29
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Określenie nazwy towaru na paragonie fiskalnym - wyrok NSA

11/24

Paragon fiskalny jako faktura uproszczona

13/25

Podatnicy będą musieli wymienić kasy fiskalne - projekt zmian do ustawy o VAT

19/25

Problemy z ewidencjonowaniem sprzedaży usług przewozu taksówką

12/25

Problemy z ewidencjonowaniem sprzedaży w imieniu i na rzecz zleceniodawcy

1/25

Problemy z ewidencjonowaniem sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz osób prywatnych

9/26

Przekazanie pakietów medycznych dla pracowników

Rezygnacja z prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej

24/24

4/29

Rozliczenie przysługującej ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej

14/26

Rozliczenie ulgi na zakup kasy przez podatnika zwolnionego z VAT

11/30

Sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw

13/31

Sporządzanie raportów fiskalnych w pytaniach Czytelników

18/21

Sposób prowadzenia ewidencji VAT przy sprzedaży paragonowej

5/24

Sposób wyliczania kwoty zwalniającej z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

10/26

Sprzedaż ewidencjonowana w kasie fiskalnej po utracie zwolnienia podmiotowego

22/25

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna

2/22

Sprzedaż towarów na terytorium UE na rzecz osób fizycznych

3/29

Sprzedaż towarów oraz usług zwolnionych przedmiotowo z ewidencjonowania w kasie fiskalnej

14/22

Sprzedaż towarów osobom fizycznym podczas targów zagranicznych

21/33

Sprzedaż towarów w ramach zawartej umowy franczyzowej

17/28

Sprzedaż towarów za pośrednictwem automatów a kasa fiskalna

6/31

Sprzedaż towaru w ramach odwrotnego obciążenia zaewidencjonowana w kasie fiskalnej

22/22

Sprzedaż usług stołówkowych

13/28

Sprzedaż usług w systemie bezobsługowym a kasa rejestrująca

11/27

Sprzedaż używanego laptopa pracownikowi

20/31

Struktura JPK - ujmowanie raportów z kasy fiskalnej

11/29

Świadczenie usług związanych z wyżywieniem przez firmę zewnętrzną

13/32

Termin odliczenia ulgi na zakup kasy

24/27

Termin rozpoczęcia sprzedaży przy użyciu kasy

2/23

Usługi kosmetyczne w rozumieniu rozporządzenia w sprawie zwolnień z ewidencjonowania

8/27

Usługi świadczone przez biura rachunkowe

3/31

Usługi zakwaterowania w internacie szkoły

13/30

Usługi związane z hodowlą zwierząt - stawka VAT, kasa rejestrująca

14/28
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Ustalenie limitu uprawniającego do zwolnienia z kasy

17/30

Ustalenie terminu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów przy użyciu kasy fiskalnej

3/28

W jakim terminie należy wykonać przegląd techniczny kasy?

7/35

Wymiana kas fiskalnych w jednostkach budżetowych

4/30

Zapłata przelewem a obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej

6/27

Zapłata przelewem sposobem na uniknięcie konieczności instalowania kasy fiskalnej

4/31

Zawieszenie działalności gospodarczej a zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy

14/24

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych planowane na 2018 r.

24/22

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2017 r.

2/17

Zwolnienie ze względu na liczbę świadczonych usług

7/36

Zwrot otrzymanej ulgi na zakup kasy a przedawnienie

21/28

4. Obrót z zagranicą
Brak numeru NIP zagranicznego kontrahenta w ewidencji JPK

16/41

Czy nietransakcyjne przemieszczenie zaimportowanych towarów można rozliczyć w systemie marży?

3/32

Data dokonania zapłaty z tytułu importu usług

4/38

Data powstania obowiązku podatkowego w transakcji łańcuchowej

16/39

Deklarowanie importu usług przez podatnika zwolnionego z opodatkowania

10/39

Deklarowanie podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw przez płatnika i podatnika

6/42

Dodatkowe koszty związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów

9/37

Dokumentowanie importu usług fakturą zbiorczą

7/42

Dokumentowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

21/35

Dokumentowanie usług budowlanych wykonywanych w innym państwie unijnym

7/40

Dokumentowanie usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce

6/36

Dostawa nowego środka transportu

18/41

Dostawa towarów do innego państwa UE na rzecz podatnika posługującego się polskim numerem VAT UE

16/34

Dostawa towarów i usług na rzecz przewoźników lotniczych - zasady stosowania stawki VAT 0%

10/31

Dostawa towarów poddawanych przerobowi przed wysyłką
Dostawa towarów z zagranicznych magazynów

6/37
13/38

Dostawa urządzenia wykorzystanego do montażu linii produkcyjnej

2/35

Dostawa urządzeń wraz z montażem do innych krajów UE

4/35

Dostawa z montażem jako szczególny rodzaj transakcji

19/34

Dostawy łańcuchowe na terytorium UE z udziałem polskich podatników

22/33

Dostawy łańcuchowe w pytaniach Czytelników

19/37
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Dostawy ruchome w transakcjach łańcuchowych

18/28

Faktura wystawiona przez polską firmę, za usługi transportowe wykonane przez unijnego podatnika

19/40

Faktura zaliczkowa na poczet usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce

2/37

Faktura za usługę wraz z kosztami zużytych części

9/36

Import towarów przez podatnika zwolnionego z opodatkowania

2/39

Import towarów w ewidencji JPK_VAT

Import usług od podatnika z państwa trzeciego

11/41

2/32

Import usług od zagranicznych podatników zwolnionych z opodatkowania

23/39

Internetowy zakup towarów od unijnego dostawcy

11/38

Kontrola funkcjonowania procedury zwrotu VAT podróżnym - wyrok NSA

16/30

Korygowanie należności za wykonaną usługę niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce

24/34

Koszt magazynowania towarów ujmowany w podstawie opodatkowania WDT

15/40

Łańcuchowa dostawa towarów dla podatnika spoza UE

24/32

Miejsce opodatkowania i stawka VAT dla usług świadczonych przez agentów turystycznych - wyrok NSA

10/37

Miejsce opodatkowania usług leśnych i sposób ich deklarowania

10/42

Miejsce opodatkowania usług organizacji warsztatów na rzecz placówki dyplomatycznej
Miejsce opodatkowania usług reklamowych i na ruchomym majątku rzeczowym świadczonych na rzecz zagranicznej firmy

Miejsce opodatkowania usług restauracyjnych

9/41
17/35

6/42

Miejsce opodatkowania usług wynajmu wagonów kolejowych

24/39

Nabycie projektu graficznego wraz z prawami autorskimi od zagranicznego podmiotu

22/39

Nabycie towarów od dostawcy zarejestrowanego w Polsce

18/37

Nabycie towarów ze Szwajcarii za pośrednictwem unijnego przedstawiciela fiskalnego

2/35

Nabycie towaru w Niemczech przez podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT UE

1/39

Nieodpłatne przekazanie prezentów poza terytorium UE

1/37

Niepełne dane nabywcy na fakturze dokumentującej WNT

4/43

Obciążenie kontrahenta kosztami dojazdu do miejsca pracy

22/41

Obciążenie kontrahenta kosztami nieuzasadnionej reklamacji

5/42

Obowiązek podatkowy i termin odliczenia podatku VAT w WNT od 1 stycznia 2017 r.

1/31

Obowiązek podatkowy przy imporcie usług najmu

1/36

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży na rzecz podróżnych

10/41

Obowiązek podatkowy przy zakupie gazu od unijnego przedsiębiorcy

16/42

Obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi najmu biura
Obrót z zagranicą w wyjaśnieniach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
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Obsługa spedycyjna transportu międzynarodowego

Odliczenie VAT od importu towarów z dokumentu celnego zawierającego błędy
Odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej przez zagranicznego usługodawcę

Opłata za weryfikację deklaracji zgodności towarów nabywanych od zagranicznego producenta

14/40

7/38
14/40

4/41

Opłaty za przewóz ładunków poza granicami kraju

12/43

Opodatkowanie marży przy sprzedaży wcześniej zaimportowanych towarów używanych

10/29

Opodatkowanie świadczeń złożonych

6/39

Opodatkowanie transakcji wielostronnych

12/29

Opodatkowanie usług wykonanych przez zagraniczną agencję celną

20/40

Opodatkowanie zakupu licencji od zagranicznego dostawcy

23/36

Opóźnienie w opodatkowaniu WNT bez wpływu na moment odliczenia podatku VAT - wyrok WSA

22/36

Organizacja spotkania biznesowego poza terytorium UE

24/33

Otrzymanie faktury dokumentującej WNT z opóźnieniem - sposób rozliczenia

8/40

Otrzymanie faktury za usługi transportowe po zwrocie towarów do dostawcy

7/44

Podatek VAT od dodatkowych kosztów związanych z importem towarów

15/35

Podstawa opodatkowania importu usług a podatek u źródła

13/42

Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

18/34

Problemy z funkcjonowaniem systemu TAX FREE

11/32

Procedura MOSS - mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie VAT
Przesunięcie środków trwałych pomiędzy oddziałem spółki a jej siedzibą

Przyporządkowanie transportu w łańcuchu dostaw - orzecznictwo sądowe

2/25
18/39

3/35

Refaktura za usługi noclegowe zagranicznego serwisanta w Polsce

18/31

Rejestracja dla potrzeb VAT w państwie świadczenia usług budowlanych

23/42

Rejestracja samochodu zakupionego wcześniej w ramach WNT jako towar handlowy

22/42

Rozliczenie WDT, które zostało zrealizowane z opóźnieniem

8/38

Rozliczenie WNT potwierdzonego paragonem

6/33

Rozliczenie dostawy towarów wywiezionych do innego państwa

18/32

Rozliczenie eksportu towarów na rzecz unijnego kontrahenta

15/32

Rozliczenie faktury za międzynarodowy transport lotniczy pracowników

21/37

Rozliczenie nabycia usług od zagranicznej agencji celnej

4/42

Rozliczenie szkody transportowej

20/39

Rozliczenie usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce przez podatników zwolnionych z VAT

13/33

Rozliczenie wynajmu nieruchomości położonej poza granicami kraju
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Rozliczenie zakupu i dodatkowych kosztów związanych z nabyciem towarów w innym państwie UE

19/42

Skutki przerwania ciągłości transportu eksportowanych towarów

8/33

Sprzedaż maszyny wynajmowanej poza terytorium kraju

8/36

Sprzedaż nowego środka transportu

5/39

Sprzedaż posiłków w trakcie transportu lotniczego jako dostawa towarów - wyrok WSA

9/32

Sprzedaż samochodów osobowych a prawo do zwolnienia z VAT

9/39

Sprzedaż towarów w magazynie położonym na terytorium kraju

19/44

Sprzedaż wysyłkowa a informacje podsumowujące

18/42

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb miejsca opodatkowania usług

15/24

Stawka 0% dla dostawy towarów i świadczenia usług związanych ze statkami - zmiany od 1 stycznia 2017 r.

2/29

Stawka VAT 0% dla usług transportowych związanych z eksportowanymi towarami - wyrok TSUE

15/28

Stawka VAT dla dostawy towarów przetwarzanych w Polsce przez inną firmę

17/40

Szkolenie zawodowe dla zagranicznych uczestników

22/44

Świadczenie usług informatycznych dla kontrahenta spoza UE

17/41

Świadczenie usług tłumaczeń dla zagranicznej spółki niezarejestrowanej dla potrzeb VAT
Termin odliczenia podatku VAT z tytułu WNT

Termin przedstawienia dokumentów potwierdzających rozliczenie importu towarów w deklaracji podatkowej

4/39
13/43

7/41

Termin rozliczenia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

18/43

Transakcja łańcuchowa realizowana w Polsce

14/37

Transakcje wewnątrzwspólnotowe realizowane w ramach umowy komisu

17/31

Transport towarów odbywający się poza granicami kraju
Transport towarów tranzytem przez Polskę pomiędzy państwami spoza UE

Ujęcie w spisie z natury towaru zakupionego w ramach WNT

9/43
14/41

6/43

Usługa elektroniczna świadczona na rzecz unijnej firmy niezarejestrowanej dla potrzeb podatku VAT

18/42

Usługa na nieruchomości wykonana w innym państwie UE przez unijną firmę

21/40

Usługi budowlane świadczone na terytorium UE

3/45

Usługi budowlane świadczone poza terytorium kraju dla zagranicznego usługobiorcy

6/41

Usługi budowlane wykonywane poza terytorium kraju

11/43

Usługi na powierzonym materiale świadczone poza granicami kraju

14/38

Usługi na rzecz unijnego podatnika zwolnionego z opodatkowania

4/36

Usługi świadczone na terytorium Niemiec wykazane w deklaracji VAT-7

6/44

Usługi związane z nieruchomościami - nowe definicje i katalog czynności

14/30

WDT towarów wywożonych w późniejszym terminie

16/37
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WNT dokonane przed rejestracją czynnego podatnika VAT

20/32

Warunki ustanawiania i obowiązki przedstawiciela podatkowego

10/34

Wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych

5/33

Wynajem maszyny z zagranicy i jej nieodpłatne nabycie na terytorium kraju

11/36

Wywóz do innego państwa towarów, które nie powrócą na terytorium kraju

13/40

Wywóz towarów poza terytorium UE na zlecenie unijnej firmy

4/32

Zagraniczne usługi szkoleniowe wykonane w Polsce

12/39

Zakup paliwa i uiszczanie opłat drogowych za pomocą kart paliwowych

18/35

Zakup samochodów zaimportowanych w innym państwie UE i ich dalsza sprzedaż

24/29

Zakup towarów, które nie są transportowane do Polski

3/42

Zakup towarów na pokładzie samolotu

24/40

Zakup towarów od unijnego podatnika

2/36

Zakup towarów spoza UE odprawionych w innym państwie unijnym

17/38

Zakup towarów wywożonych poza terytorium UE

6/40

Zakup transportu morskiego od zagranicznej firmy

5/38

Zakup uprawnień do emisji gazów cieplarnianych od zagranicznego dostawcy

24/36

Zakup usług gastronomicznych na terytorium Polski od zagranicznej firmy

15/37

Zakup usługi szkoleniowej od zagranicznego kontrahenta

5/41

Zakup usług noclegowych w Polsce za pośrednictwem zagranicznej firmy

23/41

Zakup usług od zagranicznej firmy obciążonych podatkiem VAT

14/34

Zakup usług telekomunikacyjnych od zagranicznej firmy zarejestrowanej w Polsce

13/37

Zakup usług związanych z uczestnictwem w imprezie kulturalnej
Zakup złomu na terytorium kraju od zagranicznego podatnika

Zaliczka na poczet WDT

2/33
13/44

3/44

Zasady opodatkowania, limity i deklarowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

23/31

Zasady opodatkowania transakcji eksportowych

22/29

Zasady opodatkowania usług związanych z nieruchomościami

12/37

Zasady zwrotu podatku VAT podmiotom dokonującym importu towarów

3/38

Zmiany w dokumentowaniu zwrotu w systemie TAX FREE

8/30

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym zwolnień z opodatkowania importu towarów

3/40

Zmiany w zakresie składania informacji podsumowujących

1/33

Zwolnienie z podatku importu usług medycznych - wyrok NSA

12/33

Zwrot kosztów podróży związany z obsługą montażu nabytego urządzenia

16/35
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5. Porady i komentarze
Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków niegenerujących podatku należnego - wyrok WSA

17/43

Dopłaty i rekompensaty w podstawie opodatkowania - wyrok WSA

21/41

Import towarów w łańcuchu dostaw

9/44

Jak rozliczać VAT od leasingu w świetle wyroku TSUE?

24/43

Jak spółka cywilna może rozliczyć nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym?

13/47

Jak sprawdzić czy kontrahent złożył kaucję gwarancyjną?

14/43

Kiedy istnieje obowiązek stosowania prewspółczynnika?

1/40

Korekta podatku naliczonego wskutek zmiany przeznaczenia towaru handlowego

12/44

Obniżona stawka VAT na dostawę towarów dla przemysłu stoczniowego

23/44

Ograniczanie zakresu zwolnień krajowych przez przepisy unijne - wyrok WSA

5/45

Opinia rzecznika generalnego w sprawie wymogów stawianych podmiotom dokonującym zwrotu w systemie tax free

20/42

Proporcjonalne odliczanie VAT naliczonego przy sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej

11/45

Przywrócenie rejestracji czynnego podatnika VAT

19/45

Rozliczanie usług przez gminny zakład budżetowy

10/44

Sprzedaż gruntu, na którym znajduje się linia energetyczna i gazowa a zwolnienie z VAT

6/45

Sprzedaż nieruchomości czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

8/42

Sprzedaż nieruchomości w pytaniach Czytelników

2/41

Usługa budowlana świadczona na przełomie roku - jak rozliczyć VAT?

3/47

Wpływ statusu podatkowego nabywcy na opodatkowanie WDT - wyrok TSUE

18/44

Wspólnota mieszkaniowa na gruncie ustawy o VAT

15/43

Wyrok TSUE w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w zamian za długi podatkowe

16/44

Zaliczka na poczet transakcji rozliczanej w ramach odwrotnego obciążenia
Zasady zwrotu VAT od wydatków finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej

Zwrot podatku VAT podmiotom spoza UE

7/47
22/47

4/44

6. VAT od podstaw
Brak czynności opodatkowanych - jak otrzymać zwrot VAT?

8/47

Czy można skorzystać ze zwolnienia z VAT rozpoczynając działalność w trakcie roku?

17/46

Dokumentowanie i deklarowanie czynności niepodlegających opodatkowaniu w Polsce

12/47

Działalność wykonywana osobiście a podatek VAT

11/50

Jak skorygować błędnie określony moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

5/48

Jak uniknąć sankcji w VAT?

15/47

Kiedy można wybrać kasową metodę rozliczeń podatku VAT?

24/47
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Kto rozlicza VAT według procedur szczególnych?

14/47

Obowiązek podatkowy i prawo do odliczenia VAT przy usługach ciągłych i rozliczanych okresowo

22/50

Obowiązki podatnika VAT rozpoczynającego działalność gospodarczą w 2017 r.

2/46

Obowiązki podatników rozpoczynających handel towarami na terytorium Unii Europejskiej

4/48

Obowiązki podatników świadczących usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem

20/46

Obowiązkowe rozliczanie podatku VAT przez czynnego podatnika

6/47

Odliczanie proporcjonalne a obowiązek dokonania rocznej korekty VAT naliczonego

3/49

Skutki błędnie określonego momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT

Skutki utraty lub rezygnacji z prawa do zwolnienia z VAT

18/48

1/44

Sposób opodatkowania poszczególnych dostaw w transakcjach łańcuchowych

10/48

Termin złożenia zgłoszenia rejestracyjnego a prawo do odliczenia VAT

16/47

Ustawowe wyłączenia i ograniczenia prawa do odliczenia VAT naliczonego

13/50

Zaokrąglenia kwot przy rozliczaniu podatku VAT

23/48

Zapłata należności za towar i usługę a prawo do odliczenia VAT naliczonego

19/48

Zasady korzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego
Zasady poprawiania błędów w dokumentach wystawianych na potrzeby rozliczania podatku VAT

Zasady rozliczania faktur korygujących

9/49
21/44

7/49

7. Wzory pism i formularzy
Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach - wzór cząstkowej deklaracji VAT

5/52

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym - jak wypełnić formularz VAT-27?

9/53

Jak dostawca i nabywca rozliczają VAT przy mechanizmie odwrotnego obciążenia?

4/42

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu na potrzeby VAT?

11/54

Jak prawidłowo zarejestrować się jako podatnik VAT?

12/51

Likwidacja działalności gospodarczej - obowiązek złożenia formularza VAT-Z

19/51

Nowy wzór deklaracji VAT-14

7/53

Odroczenie terminu do złożenia informacji o ewidencji VAT w postaci JPK - wzór wniosku

22/53

Oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy budynku

18/52

Sporządzanie deklaracji importowej VAT-IM
Sposób prowadzenia ewidencji VAT - wzór rejestru zakupu

Sprzedaż towarów używanych w systemie marży
Szacunkowe ustalenie wskaźnika proporcji sprzedaży i prewspółczynnika - wzory wniosków

Upoważnienie do informowania organów skarbowych o transakcjach dokonywanych na rachunku podatnika
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości w podatku VAT
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Wystawianie faktur zaliczkowych i końcowych w świetle ustawy o VAT

20/49

Wzór faktury dokumentującej sprzedaż samochodu w systemie marży

13/54

Wzór wniosku o przyspieszenie zwrotu podatku VAT

6/50

Wzór wniosku o zwrot akcyzy od zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej

16/51

Zakup towarów i usług rozliczany w deklaracji VAT-9M

23/51

Zasady fakturowania w samorządach - wzór faktury

3/54

Zasady korygowania deklaracji VAT w 2017 r.

10/52

Zasady prowadzenia rejestru VAT - wzór ewidencji sprzedaży VAT

14/51

Zmiana danych nabywcy na dokumencie sprzedaży - wzór faktury korygującej

24/50

8. Podatek akcyzowy
Akcyza od czynności związanych z obrotem energią elektryczną

18/55

Akcyza przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobu zawierającego alkohol etylowy

21/52

Dopuszczalne normy zużycia a prawo do zwolnienia od akcyzy skażonego alkoholu etylowego

5/58

Jak uzyskać zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego?

19/55

Kiedy działalność gospodarcza w zakresie wyrobów akcyzowych podlega rejestracji w urzędzie skarbowym?

12/55

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym w zakresie produkcji i sprzedaży suszu tytoniowego

24/52

Nowe procedury całkowitego skażania alkoholu etylowego

16/56

Nowe regulacje w zakresie zasad ewidencjonowania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

3/57

Nowe zasady rozliczania akcyzy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu samochodu osobowego

20/53

Nowe zasady zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego

11/57

Obowiązki podmiotów objętych systemem monitorowania przewozu towarów

9/58

Obowiązki sprzedawcy alkoholu etylowego całkowicie skażonego

Od 1 marca 2017 r. zmiany w ustawie o podatku akcyzowym oraz przepisach wykonawczych

13/57

6/54

Od 1 marca 2017 r. zmiany zasad stosowania procedury awaryjnej przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w systemie zawieszenia
poboru akcyzy
7/57
Przyporządkowanie środków skażających alkohol etylowy do konkretnej produkcji i wyrobu

5/57

Rozszerzenie możliwości stosowania środków skażających alkohol etylowy od 28 stycznia 2017 r.

5/57

Warunki zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej oraz eksporcie wyrobów akcyzowych

17/53

Wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych przez zarejestrowanego odbiorcę

15/53

Wykazywanie wartości akcyzy na fakturze lub oświadczeniu

22/55

Wyroby akcyzowe objęte systemem monitorowania drogowego przewozu

10/57

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stosowania obniżonej stawki akcyzy przy sprzedaży oleju opałowego
Zasady korzystania ze zwolnienia z akcyzy dla zakładów energochłonnych od 1 lipca 2017 r.

Zasady oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
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Zwolnienie od akcyzy dla wyrobów węglowych w 2017 r.
Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego przeznaczonego do analiz i badań naukowych

Zwolnienie z podatku akcyzowego wyrobów węglowych zużywanych przez zakład energochłonny

4/56
23/56

8/53

9. VAT w pytaniach i odpowiedziach
Aktualizacja formularza VAT-26

Błędna stawka VAT na fakturze a prawo do odliczenia podatku

17/64

4/59

Błędne dane nabywcy na fakturze

22/61

Błędnie określony obowiązek podatkowy przy transakcji objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia

17/62

Brak faktury zaliczkowej a prawo do odliczenia

19/58

Brak sprzedaży lub zakupów a wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT

21/57

Częściowe odliczenie VAT z faktury zakupu

15/65

Częściowe wykonanie roboty budowlanej a prawo do odliczenia VAT przez nabywcę

14/60

Czy badania techniczne własnych pojazdów są opodatkowane VAT?

2/61

Czy bilet PKP uprawnia do odliczenia VAT?

5/64

Czyje dane powinny być zamieszczone w ewidencji VAT i JPK - sprzedawcy czy wystawcy faktury?

22/58

Czy nabycie towarów objętych odwrotnym obciążeniem uprawnia do zwrotu w terminie 60 dni?

15/58

Czy nieodpłatne udostępnienie samochodu pracownikowi na jego cele prywatne podlega VAT?

23/65

Czy opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie podlega ustawie o VAT?

19/61

Dane nabywcy na fakturze

18/59

Data otrzymania faktury elektronicznej

16/59

Data poniesienia pierwszego wydatku na formularzu VAT-26

24/61

Data sprzedaży na fakturze zbiorczej

19/63

Data wykonania usługi budowlanej
Dłużnik w upadłości a prawo do ulgi na złe długi

Dobrowolna rezygnacja ze zwolnienia z VAT

1/63
11/66

8/66

Dokumentowanie nieodpłatnych przekazań towarów

11/61

Dokument pro forma wystawiony w celach informacyjnych

10/61

Duplikat faktury a prawo do odliczenia VAT
Działalność zwolniona z VAT a obowiązek przesyłania JPK_VAT

5/63
23/67

Ewidencja sprzedaży w kantorze

4/64

Faktura korygująca in plus a JPK

9/63

Faktura za usługę budowlaną a obowiązek podatkowy w VAT

5/60

Faktura za usługę serwisową a moment odliczenia VAT

8/61
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Fakturowanie kosztów związanych ze świadczeniem usługi prawnej

Faktury bez kwoty podatku VAT w ewidencji zakupu

24/57

6/58

Faktury oznaczone jako "procedura marży" w ewidencji zakupu VAT

17/57

Jaka stawka VAT obowiązuje na usługę organizacji imprez okolicznościowych?

10/64

Jak rozliczyć dostawę towarów refundowanych?

23/59

Jak rozliczyć podatek naliczony po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

18/58

Jak skorygować błędnie określony obowiązek podatkowy w VAT?

8/65

Jak skorygować błędnie wystawioną fakturę zaliczkową?

10/60

Jak wyliczyć kwotę nabycia przy sprzedaży towarów używanych?

15/57

Kiedy należy złożyć informację podsumowującą VAT-27?

4/62

Kiedy rozliczyć korektę zmniejszającą podatek należny?

10/62

Kiedy wystąpić z wnioskiem o ustalenie proporcji według prognozy?

24/59

Kontrakt menadżerski na gruncie ustawy o VAT

16/65

Korekta JPK w przypadku błędnego wskazania danych nabywcy

8/58

Korekta danych nabywcy na fakturze

4/58

Korekta deklaracji VAT

Korekta informacji złożonej w formacie JPK

24/56

7/61

Korekta nazwy nabywcy na fakturze

20/57

Korekta odliczonego VAT z faktur wystawionych przez podatnika zwolnionego z podatku

22/59

Korekta podatku naliczonego w przypadku powrotu do zwolnienia podmiotowego

1/56

Korekta podatku naliczonego w przypadku prowadzenia działalności mieszanej

8/56

Korekta podatku naliczonego w związku ze zbyciem wynajmowanych wcześniej miejsc postojowych

Kwartalne deklaracje VAT w formie elektronicznej

22/65

4/63

Limit transakcji gotówkowych a możliwość odliczenia VAT

17/58

Materiały zużyte do wykonania usługi budowlanej

19/65

Moment odliczenia VAT z faktury za media

14/66

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług elektronicznych

7/62

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku faktury wystawionej przed dokonaniem dostawy

4/66

Montaż okien z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT

15/59

4/59

Możliwość wysłania kilku plików JPK_VAT za jeden okres rozliczeniowy

20/61

Najem jako dodatkowa działalność gospodarcza

12/67

Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych

20/58
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Nieodpłatne przekazanie usług noclegowych oraz obciążanie zleceniobiorcy kosztami przejazdów komunikacji miejskiej

2/62

Nieodpłatne świadczenie usług

16/61

Obciążenie kontrahentów kosztem opłaty środowiskowej

13/67

Obniżona stawka VAT na produkty spożywcze

19/64

Obowiązek podatkowy i termin wystawienia faktury w przypadku dostawy prasy

13/64

Obowiązek wystawienia faktury na rzecz organizatora stażu

21/64

Obowiązek złożenia informacji podsumowującej VAT-27

18/60

Odliczanie VAT od wydatków związanych z organizacją szkolenia

8/63

Odliczenie VAT od wydatków na niezarejestrowany samochód osobowy

5/65

Odliczenie VAT od wydatków związanych z nieruchomością wybudowaną bez zezwolenia

Odliczenie VAT od zakupów dokonanych na potrzeby transakcji objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia
Odliczenie VAT od zakupu towarów od rolnika ryczałtowego

Odliczenie VAT od zakupu usług gastronomicznych
Odliczenie VAT z duplikatu faktury otrzymanego po upływie 150 dni od terminu płatności

17/60

4/60
10/65

4/66
23/64

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony z rejestru podatników VAT

6/57

Odliczenie VAT z faktury za leasing samochodu po zmianie sposobu jego wykorzystania

2/58

Odliczenie podatku VAT z tytułu nabycia usługi lokalizacji samochodu osobowego

16/63

Odwrotne obciążenie przy konserwacji dźwigów osobowych

12/64

Opłata depozytowa jako czynność niepodlegająca VAT

1/66

Opłata za przejazd autostradą a prawo do odliczenia VAT

9/66

Opodatkowanie VAT prezentów wręczanych pracownikom odchodzącym na emeryturę

23/62

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości

20/60

Opodatkowanie sprzedaży złomu dla podatnika zwolnionego z VAT

8/67

Pierwszy wydatek dotyczący zmiany przeznaczenia pojazdu samochodowego przy usłudze leasingu

15/61

Podstawa opodatkowania VAT a podatek od nieruchomości

19/63

Powrót do zwolnienia z VAT

22/60

Powrót rolnika do zwolnienia z VAT
Pozycja prawna zarządzającego spółką na gruncie ustawy o VAT

6/64
21/60

Pożyczka udzielona przez spółkę a VAT

1/61

Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT

5/62

Prawo do obniżonych odsetek od zaległości podatkowej

15/67

Prawo do odliczenia VAT w przypadku rozwiązania umowy przed jej zakończeniem

16/60

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury za usługi księgowe po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
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Prawo małego podatnika do kwartalnych rozliczeń podatku VAT
Procedura marży przy sprzedaży używanego samochodu osobowego

3/60
22/62

Przekazanie publikacji uczestnikom szkoleń w ramach usługi kompleksowej

9/62

Przekazanie upominków dla kontrahentów

2/59

Przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT pod koniec 2016 r.

1/59

Rabat podstawą do obniżenia obrotu

Rada rodziców nabywcą usług a wystawienie faktury
Refakturowanie usług

Refundacja wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego a VAT

13/60

7/66
12/58

2/60

Rezygnacja kontrahenta z transakcji a możliwość anulowania faktury

14/67

Rezygnacja z VAT w trakcie świadczenia usługi budowlanej

14/64

Ręczne prowadzenie ksiąg podatkowych a JPK

6/62

Rozliczenie faktury korygującej dokumentującej zwrot towarów

23/66

Rozliczenie faktury korygującej wraz z fakturą pierwotną

12/65

Rozliczenie podatku VAT od naprawy samochodu i wynajmu pojazdu zastępczego

24/64

Rozliczenie przez nabywcę rabatu dotyczącego transakcji objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia

13/61

Rozliczenie usługi budowlanej nabytej w celu świadczenia innej usługi niż budowlana

21/66

Samochód osobowy w spisie z natury

5/62

Sankcja w przypadku odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący

6/60

Skan podpisu i pieczątki na fakturze

21/59

Składanie informacji o ewidencji w formie JPK przez podatników zwolnionych z VAT

4/61

Sposób dokumentowania sprzedaży uwzględniającej transakcje objęte odwrotnym obciążeniem

9/64

Sposób prowadzenia ewidencji zakupu na potrzeby VAT

7/61

Sposób przechowywania faktur zakupu a prawo do odliczania VAT

18/61

Sprzedaż działek geodezyjnie wyodrębnionych

22/63

Sprzedaż gruntu rolnego przeznaczonego pod zabudowę

16/64

Sprzedaż maszyny przez rolnika ryczałtowego

21/62

Sprzedaż samochodu a obowiązek aktualizacji druku VAT-26

18/62

Sprzedaż środków trwałych a procedura marży

3/63

Sprzedaż towarów w ramach akcji promocyjnej firmy a VAT

12/66

Sprzedaż towaru czy usługi?

24/62

Stawka VAT dla usług świadczonych przez instytucję kultury

12/62

Stawka VAT na najem i podnajem lokalu mieszkalnego

19/59
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Stawka VAT na sprzedaż napojów w ramach usługi gastronomicznej

13/66

Stawka VAT na świadczenie usług w zakresie opieki medycznej

10/64

Stawka VAT na usługi odśnieżania

3/64

Stawka VAT na usługi szkoleniowe

16/67

Stawka VAT przy wynajmie sprzętu nagłaśniającego

24/66

Świadczenie usług między małżonkami w świetle ustawy o VAT

20/64

Świadczenie usług na rzecz firmy współmałżonka

12/64

Świadczenie usług rachunkowo-podatkowych a zwolnienie z VAT

15/63

Termin odliczenia VAT

14/60

Termin odliczenia VAT od zakupu usługi transportowej

10/63

Termin odliczenia VAT z duplikatu faktury wystawionej przez komornika

17/61

Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR

17/66

Termin odliczenia VAT z faktury korygującej

13/63

Termin odliczenia podatku naliczonego z duplikatu faktury

16/62

Termin przechowywania dokumentów

8/64

Termin wykonania usługi budowlanej

21/67

Udzielanie pożyczek pieniężnych a VAT

12/61

Ujęcie w ewidencji VAT korekty podatku naliczonego z tytułu niezapłaconych faktur

21/63

Usługa najmu a obowiązek podatkowy w VAT

23/61

Usługa najmu pomiędzy wspólnikiem spółki cywilnej a spółką

24/63

Usługi budowlane świadczone dla dewelopera

1/65

Usługi prywatnego nauczania a VAT

18/66

Usługi przeglądu i konserwacji w budynkach mieszkalnych

17/65

Usługi zarządzania nieruchomościami - świadczenie kompleksowe czy odrębne?

7/64

Ustalenie statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK

1/58

VAT od przekazywanych pracownikom artykułów spożywczych

5/61

VAT przy wynajmie samochodu osobowego

VAT z faktury dokumentującej opłatę za wskazanie użytkownika pojazdu

23/60

6/61

Warunki do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia na usługi budowlane

12/59

Warunki zwrotu części VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych

11/63

Właściwa stawka VAT na roboty wykonywane poza budynkiem mieszkalnym

11/62

Wycofanie z firmy samochodu zakupionego od osoby fizycznej

14/65

Wydanie egzemplarzy autorskich a VAT

10/67
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Wydatki spółki na potrzeby związane z funkcjonowaniem rady nadzorczej a prawo do odliczenia VAT

11/64

Wykazywanie w ewidencji zakupu VAT wydatków z ograniczonym prawem do odliczenia

24/57

Wykazywanie zakupów w deklaracji VAT

19/60

Wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu z opóźnieniem a odliczenie VAT

3/62

Wykreślenie podmiotu z rejestru podatników VAT

1/64

Wynajem obiektu sportowego

18/64

Wystawianie faktur na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

17/56

Wystawienie faktury papierowej i elektronicznej a moment dokonania korekty

20/62

Wywłaszczenie nieruchomości w zamian za odszkodowanie

20/66

Z jaką stawką VAT ująć nieruchomość w spisie z natury?

15/65

Zakupy sfinansowane dotacją a prawo do odliczenia VAT

18/64

Zakupy związane z działalnością mieszaną w deklaracji VAT

4/62

Zakup związany z działalnością zwolnioną z VAT

22/67

Zaliczka a obowiązek podatkowy

15/63

Zaliczka otrzymana przez podatnika zwolnionego z VAT

8/57

Zaniechana inwestycja a obowiązek korekty podatku naliczonego

8/60

Zasady opodatkowania dostawy procesorów

6/63

Zastosowanie współczynnika i prewspółczynnika do sprzedaży dokonywanej przez samorządową jednostkę budżetową

14/62

Zawieszenie działalności gospodarczej a rejestracja na potrzeby VAT

3/61

Zawieszenie działalności gospodarczej a spis z natury

1/60

Zbycie udziałów w spółce a VAT

22/64

Zmniejszenie VAT należnego w wyniku wystawienia zbiorczej korekty

3/65

Zmniejszenie VAT naliczonego w wyniku ugody sądowej

2/62

Zobowiązanie podatkowe w VAT zapłacone z opóźnieniem

Zwolnienie dla usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę niepubliczną
Zwrot VAT w terminie 25 dni

11/65

8/62
11/61

Zwrot ulgi na złe długi a zawiadomienie VAT-ZD

5/59

10. Zmiany w przepisach
Jednostka organizacyjna weryfikująca podmioty w innych państwach UE

6/67

Nowe deklaracje dla podatku VAT

2/66

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących

1/67

Nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu VAT podróżnym

Nowe wzory deklaracji/upoważnień składanych dla celów VAT
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Nowy wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

2/65

Określenie wzorów wniosków i upoważnień składanych przez sprzedawców towarów wrażliwych

2/65

Rozporządzenie w sprawie deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego

19/67

Rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług

6/65

Rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia

9/67

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

24/67

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

9/67

Wykaz towarów do celów VAT w imporcie

2/66

Wzory wniosków o wydanie interpretacji ogólnej i indywidualnej

6/65

2

Zmiana ceny 1 m powierzchni mieszkalnej

11/67

Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej

17/67

Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej

5/67

Zmiana przepisów o podatku akcyzowym

11/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie m.in. dokumentu dostawy

3/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie m.in. zwrotu VAT podróżnym

6/66

Zmiana rozporządzenia w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług m.in. siłom zbrojnym

7/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek

18/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT

2/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT

6/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT

17/67

Zmiana ustawy o VAT

6/64

Zmiana ustawy o VAT oraz innych ustaw

1/67

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym

1/67

Zmiana w rozporządzeniach dotyczących akcyzy

2/64

Zmiana w ustawie o VAT i ustawie o podatku akcyzowym

3/67

Zmiana wzorów zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku od towarów i usług

2/66

Zmiana wzoru informacji podsumowującej VAT-27

2/65

Zmiana wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej

2/67

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu przesyłania deklaracji

6/66

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
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