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1. Koniecznie przeczytaj
Brak czynności opodatkowanych a zwrot na rachunek VAT - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

23/5

Druk VAT-R będzie częścią wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

11/4

Informacja JPK_VDEK zastąpi JPK_VAT i deklaracje VAT

17/4

JPK_VAT będzie można uwierzytelnić danymi autoryzującymi
JPK_VAT z danymi autoryzującymi dla podatników będących osobami fizycznymi

Korekta błędnych danych nabywcy - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Limity uprawniające do statusu małego podatnika w 2019 r.

3/4
24/7

5/4
20/4

MF wyjaśnia jak opodatkować sprzedaż budynku w świetle wyroku TSUE

1/4

Nowe wzory deklaracji VAT

6/4

Nowe wzory deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r.

9/4

Obniżenie zobowiązania w VAT o skonto już od rozliczenia za lipiec 2018 r.

14/4

Obowiązek przekazywania struktur JPK na żądanie organu podatkowego

10/4

Obrót kryptowalutami a VAT - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

8/4

Paragony z NIP dopiero w 2019 r.

12/4

Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych

19/4

Planowane zmiany w zakresie rejestracji podatników VAT

21/4

Podzielona płatność w walucie obcej

15/5

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r. obowiązuje do końca 2018 roku

2/4

Projekt zmian dotyczących stosowania ulgi na złe długi

20/5

Przekazywanie struktur JPK na żądanie organu podatkowego

13/4

Przelew w systemie split payment nie może być dokonany na rachunek ROR

16/4

Sprzedaż toreb na zakupy z tworzyw sztucznych podlega opodatkowaniu VAT

1/5

Ułatwienia w wysyłce JPK_VAT

4/5

Uproszczenia podatkowe dla przedsiębiorców - informacja Ministerstwa Finansów

13/5

W 2019 r. nie będzie obniżenia stawek VAT

23/4

Ważne zmiany w VAT w 2019 r.

24/5

Wniosek o zwrot podatku VAT zapłaconego w innym państwie UE

18/4

Wpływ mechanizmu podzielonej płatności na płynność finansową firm - odpowiedź na interpelację poselską

7/4

Zasady wypełniania JPK_VAT - komunikat MF

15/4

Zmiany w zakresie opodatkowania bonów na towary lub usługi

22/4

Zostało kilka dni na roczną korektę VAT naliczonego

Spis treści · Poradnik VAT · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40

4/4

Str. 2 z 26

2. Obrót krajowy
Adres firmowy na fakturze

10/20

Bezumowne korzystanie z lokalu - skutki na gruncie ustawy o VAT

9/18

Blokada rachunku VAT i inne planowane zmiany dotyczące podatników VAT

15/6

Blokada rachunku VAT przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej

8/5

Błędnie określony obowiązek podatkowy w VAT

10/10

Bon podarunkowy w świetle przepisów ustawy o VAT

11/12

Brak NIP nabywcy na fakturze

13/24

Brak adresu elektronicznego w pełnomocnictwie szczególnym - wyrok WSA

21/24

Czy metoda kasowa ma wpływ na obowiązek podatkowy przy transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem?
Czynności opodatkowane VAT związane z nieruchomościami

Czynności wykonywane na podstawie kontraktu menedżerskiego
Czy organ podatkowy powinien oceniać poprawność klasyfikacji statystycznej wyrobu?

8/19
22/13

3/18
17/18

Czy spadkobierca sporządza spis z natury po śmierci podatnika?

7/18

Czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe?

22/5

Dane na fakturze dla osoby prywatnej

7/18

Darowizna produktów spożywczych na cele charytatywne

20/29

Data dokonania dostawy towarów w krajowych transakcjach łańcuchowych

16/14

Dobrowolne stosowanie mechanizmu podzielonej płatności

11/5

Dokumentowanie sprzedaży na rzecz sądów

7/16

Dokumentowanie sprzedaży towarów używanych

Dokumentowanie transakcji przy zastosowaniu e-faktur

20/28

7/6

Dostawa elektroniki w świetle ustawy o VAT

18/15

Dostawa gruntu niezabudowanego przez podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT

13/15

Dostawa materiału budowlanego wraz z usługą budowlaną jako jedno świadczenie złożone

Elektroniczny wykaz podmiotów niezarejestrowanych i podmiotów, których rejestracja została przywrócona już działa
Faktury wystawione przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT
Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opodatkowania opłat reprograficznych

4/17

3/7
9/17
22/22

Interpretacje ogólne Ministra Finansów w zakresie VAT

2/11

Jak dochować należytej staranności w kontaktach z kontrahentami?

10/5

Jak dokonać korekty podatku naliczonego w związku z powrotem do zwolnienia podmiotowego z VAT?

21/16

Jak podatnicy stosujący metodę kasową rozliczają VAT należny?

12/8

Jak skorygować błędnie zastosowaną stawkę VAT?

19/5
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Jak sprawdzić, czy dostawca towarów wrażliwych złożył kaucję gwarancyjną?

5/17

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

21/13

Jak zweryfikować status rolnika ryczałtowego?

14/21

Jednolity Plik Kontrolny w pytaniach Czytelników
Kiedy usługi prywatnego nauczania korzystają ze zwolnienia z VAT?

5/6
18/20

Komunikaty Ministerstwa Finansów

4/6

Konsekwencje nierzetelnego wystawienia faktury

3/9

Kontrola celno-skarbowa a prawo podatnika VAT do złożenia korekty deklaracji

Kontynuacja działalności po śmierci podatnika - zarząd sukcesyjny już od listopada 2018 r.
Korekta VAT naliczonego od remontu nieruchomości w związku ze zmianą przeznaczenia

Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi w 2019 r. już po 90 dniach
Korygowanie JPK_VAT z uwagi na błąd w nazwie nabywcy

17/11

17/6
19/17

24/8
15/22

Korzyści wynikające ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności - wyjaśnienia MF

16/5

Leasing konsumencki a prawo do odliczenia podatku VAT

1/23

Limit zwrotu wydatków mieszkaniowych dla osób składających wniosek w I kwartale 2019 r.

24/27

Limit zwrotu wydatków mieszkaniowych dla osób składających wniosek w IV kwartale 2018 r.

19/24

Limit zwrotu wydatków mieszkaniowych w III kwartale 2018 r.

11/23

MF wyjaśnia kiedy świadczenie usług pomocniczych na rzecz podmiotu leczniczego korzysta ze zwolnienia z VAT
Mały podatnik dokonujący sprzedaży w ramach odwrotnego obciążenia - skutki w VAT

Mechanizm podzielonej płatności - praktyczne porady
Metoda wyliczenia prewspółczynnika a zasada neutralności podatku VAT

3/12
13/17

10/7
17/20

Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży złomu

8/17

Możliwość składania kwartalnych rozliczeń VAT

4/26

Nadużycie prawa lub pozorność przy zawieraniu transakcji z podmiotami powiązanymi a podatek VAT

19/7

Najem nieruchomości w świetle ustawy o VAT

4/12

Należyta staranność w kontaktach z kontrahentami w orzecznictwie sądów

11/8

Niedobory towaru a obowiązek korekty odliczonego VAT

19/10

Nieodpłatne przekazanie towarów oraz świadczenie usług w ramach CSR

24/21

Nieodpłatne przekazanie towarów w świetle przepisów ustawy o VAT
Nieodpłatne udostępnienie podręczników szkolnych a VAT

Nowa matryca stawek - projekt zmian do ustawy o VAT

6/8
12/17

23/6

Nowe zasady opodatkowania bonów w 2019 r.

24/14

Numeracja faktur

18/25
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Objaśnienia podatkowe w sprawie stosowania przepisów o STIR
Obowiązek podatkowy od otrzymanej zaliczki

9/8
1/26

Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu usług transportowych

15/22

Obowiązek tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych oraz przekazania informacji o posiadanym majątku

19/14

Obowiązek uzgodnienia prognozowanej proporcji - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

11/7

Obowiązki podatnika dokonującego sprzedaży paliw i gazu do napędu pojazdów

7/13

Obowiązki podatnika związane z rozliczaniem podatku VAT

2/7

Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej korzystającej ze zwolnienia z VAT

8/25

Od 1 lipca 2018 r. można zapłacić należność w systemie split payment

13/6

Od 1 lipca 2018 r. zaplanowano istotne zmiany w ustawie o VAT

6/5

Od 2019 r. brak obowiązku składania wniosku o bezpośredni zwrot podatku VAT

24/10

Odliczanie VAT od wydatków na samochód osobowy wykorzystywany w działalności mieszanej

11/16

Odliczanie VAT od zakupów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu

18/18

Odliczanie VAT od nabycia i użytkowania pojazdów samochodowych

1/16

Odliczanie VAT przez samorządową instytucję kultury

12/14

Odliczenie VAT naliczonego z duplikatu faktury

20/30

Odliczenie VAT od nabycia pojazdu a nieterminowe złożenie VAT-26

4/15

Odliczenie VAT od zakupu usług kateringowych

7/17

Odliczenie VAT przez warsztat samochodowy

14/24

Odliczenie VAT przy wykupie samochodu z leasingu

12/20

Odliczenie VAT z faktury z zawyżoną kwotą podatku

18/24

Określenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT

12/20

Określenie właściwej stawki VAT w pytaniach Czytelników

20/25

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu

24/18

Opodatkowanie prezentów dla pracowników i kontrahentów podatnika VAT

20/19

Opodatkowanie usług na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

13/20

Pierwsze zasiedlenie - czy po wyroku TSUE zmienią się polskie regulacje?

17/15

Pierwsze zasiedlenie wciąż problematyczne
Podatek VAT od zakupu posiłków profilaktycznych

7/10
12/22

Podatek VAT od usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem

5/13

Podatnicy VAT zobowiązani do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

16/8

Podmiot wykreślony z rejestru a prawo do odliczenia VAT

12/6

Podstawowe zasady prowadzenia rachunku VAT przez banki i SKOK-i

12/5
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Podzielona płatność podatku VAT - nowe zasady rozliczeń z kontrahentami

14/7

Praktyczne problemy w stosowaniu split payment

1/14

Praktyczne problemy ze stosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia

Praktyczne problemy związane z mechanizmem podzielonej płatności podatku VAT

22/17

9/5

Prawo do odliczenia VAT po wykreśleniu podatnika z rejestru - wyrok TSUE

20/10

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją podatnika

16/16

Problemy Czytelników z określeniem definicji pierwszego zasiedlenia

2/5

Problemy Czytelników z wykazywaniem danych w pliku JPK_VAT

8/8

Problemy z rozliczaniem podatku VAT od usług budowlanych

13/10

Problemy ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

17/8

Przedłużenie terminu zwrotu wynikającego z deklaracji VAT

Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik VAT - ważne zmiany w ustawie o VAT
Przekazanie akcjonariuszowi przez spółkę akcyjną nieruchomości w zamian za umorzenie jego akcji - wyrok TSUE

20/14

21/5
15/20

Przekazanie prezentów kontrahentom firmy

9/24

Przeprowadzanie badań technicznych własnych samochodów

1/26

Przesyłanie JPK_VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

18/26

Przeznaczenie usługi budowlanej a zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia

14/15

Realizacja obowiązku uregulowania należności w świetle ustawy o VAT

6/14

Roczna korekta podatku VAT za 2017 r.

1/11

Rozliczanie VAT od samochodów w pytaniach Czytelników

22/6

Rozliczanie VAT od transakcji objętej odwrotnym obciążeniem

Rozliczanie VAT przez małych podatników w 2019 r.

20/22

21/9

Rozliczanie VAT przy najmie mieszkania dla pracowników przedsiębiorcy

15/17

Rozliczanie podatku VAT od usług najmu - pytania i odpowiedzi

12/11

Rozliczanie podatku VAT przez spółdzielnię mieszkaniową

16/21

Rozliczanie podatku VAT przy sprzedaży elektroniki

5/20

Rozliczanie podatku VAT w przypadku działalności nierejestrowanej

23/9

Rozliczenie VAT przy sprzedaży towarów z automatu

20/28

Rozliczenie zakupu towaru w ramach odwrotnego obciążenia

12/21

Sankcje w VAT - pytania i odpowiedzi

4/10

Skonto w przypadku wcześniejszej zapłaty zobowiązania w VAT

15/13

Skutki braku zaświadczenia o dodatkowym badaniu technicznym samochodu ciężarowego

16/18

Spis z natury przy zawieszeniu działalności gospodarczej
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Sprzedaż kursów online w świetle przepisów ustawy o VAT

2/22

Sprzedaż nieruchomości uprzednio wynajmowanej - konsekwencje w podatku VAT

13/7

Sprzedaż nowych towarów na aukcjach internetowych - komunikat MF

5/9

Sprzedaż prywatnej nieruchomości przez podatnika VAT

20/12

Sprzedaż przez jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia bez VAT

20/17

Sprzedaż towarów po cenie niższej od ceny rynkowej - skutki w VAT

10/13

Sprzedaż towarów refundowanych
Stawka VAT na budowę i dostawę domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej

Stawka VAT na odbiór i przetwarzanie odpadów

7/16
11/19

9/21

Stawka VAT na usługi budowlane wykonywane w pomieszczeniu gospodarczym

15/23

Stawka VAT na usługi restauracyjne - wyrok NSA

19/12

Stawki VAT w pytaniach Czytelników

6/11

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności - objaśnienia podatkowe MF

15/9

Stosowanie split payment - odpowiedzi na pytania Czytelników

18/7

Stosowanie split payment w praktyce - wybrane zagadnienia

20/6

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej - nowe regulacje w ustawie o VAT

14/5

Szczególne terminy odliczania podatku naliczonego

5/10

Świadczenia o charakterze ciągłym w świetle przepisów ustawy o VAT

8/14

Świadczenie usług dietetycznych online

3/15

Świadczenie usług kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

1/20

Świadczenie usług medycznych a podatek VAT - orzecznictwo NSA

23/19

Świadczenie usług turystycznych - zasady rozliczania VAT

14/17

Terminy powstania obowiązku podatkowego w VAT

18/10

Transakcje handlowe realizowane przez gminę - interpretacje indywidualne

21/21

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a podatek VAT

2/18

Transakcje pomocnicze - ich wpływ na ustalenie proporcji obrotu oraz limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT

8/20

Usługi konserwacji urządzeń dźwigowych

14/25

Usługi projektowe a kompleksowa usługa budowlana - wyrok WSA

3/17

Usługi w zakresie pracy tymczasowej

3/14

Usługi związane z zakwaterowaniem a podatek VAT

9/14

Ustalanie podstawy opodatkowania towarów sprzedawanych w zestawach

10/15

Ustalenie prewspółczynnika przy inwestycji przekazanej zakładowi budżetowemu

4/22

Ustalenie terminu korekty VAT w ramach ulgi na złe długi

7/20
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VAT od darowizny towarów

W jaki sposób organ podatkowy sprawdza zasadność zwrotu VAT?
Wiążąca informacja stawkowa od 1 kwietnia 2019 r.

7/21

4/7
24/11

Wniesienie gruntu aportem do spółki przez małżonków

4/20

Wpłata zaliczki na poczet zakupu samochodu osobowego a termin złożenia VAT-26

9/25

Wycofanie środka trwałego z firmy na cele osobiste

11/18

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego uprawniające do odliczenia VAT

24/23

Wydatki na realizację celów statutowych bez prawa do odliczenia VAT - wyrok NSA

18/13

Wydatki z ograniczonym prawem do odliczenia w deklaracji VAT

13/23

Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych przez placówki oświatowe

1/19

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

18/5

Wykreślenie z rejestru - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

3/5

Wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT

9/10

Wynajem obiektu sportowego

10/19

Wystawianie duplikatów faktur w pytaniach Czytelników

10/17

Wystawianie faktur do sprzedaży paragonowej - kolejny projekt zmian do ustawy o VAT

3/13

Wystawianie faktur po centralizacji rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego (JST)

4/25

Wystawienie faktury dla podmiotu niebędącego faktycznym usługobiorcą

10/21

Zakup artykułów spożywczych przekazywanych nieodpłatnie kontrahentom

14/24

Zakup finansowany z ZFŚS

1/25

Zakup sprzętu komputerowego przez fundację

1/22

Zakup "szczególnych" środków trwałych w interpretacjach indywidualnych oraz orzecznictwie

Zakup towaru na zasadzie odwrotnego obciążenia w ewidencji VAT
Zakupy związane pośrednio z działalnością opodatkowaną - odpowiedzi na pytania Czytelników

Zaliczenie zwrotu na poczet innych zobowiązań podatkowych - wyrok NSA
Zamiana nieruchomości dokonana między gminą a skarbem państwa

19/20

4/26
23/14

8/23
23/17

Zaokrąglenie kwoty podatku w deklaracji VAT

7/19

Zasady rozliczania VAT od samochodów osobowych

8/11

Zasady rozliczania czynności wykonywanych przez radę rodziców

18/22

Zasady ustalania podstawy opodatkowania w pytaniach Czytelników

16/10

Zasady używania samochodów służbowych

15/15

Zastosowanie odwrotnego obciążenia zamiast zasad ogólnych - korekta VAT przez nabywcę
Zastosowanie ulgi na złe długi - wybrana problematyka
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Zawieszenie działalności gospodarczej a prawo do odliczenia VAT

Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego - wyrok WSA
Zmiana sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego - jak skorygować VAT?
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Zaliczenie zwrotu podatku VAT na poczet należności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu

3/36

Zaliczki uiszczane na poczet zakupu towaru wraz z montażem

9/44

Zasady opodatkowania importu towarów

14/45

Zmiana państwa przeznaczenia wywozu zaliczkowanych towarów
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwrotu VAT siłom zbrojnym i dowództwom

Zmiany zasad rozliczania transgranicznego handlu elektronicznego w systemie MOSS

7/31
21/34

2/35

Znaczenie listu przewozowego w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej - procedura uproszczona

19/37

Zwrot towarów sprzedanych w ramach WDT

21/44

5. Porady i komentarze
Dobra wiara i należyta staranność w kontaktach z zagranicznymi podatnikami

20/49

Dostawy ciągłe ze składów konsygnacyjnych

22/45

Jak podatnik prowadzący działalność mieszaną dokonuje rocznej korekty podatku naliczonego?

2/46

Jak uzyskać indywidualną interpretację przepisów podatkowych?

6/43

Kurs walut do przeliczania faktur dla potrzeb podatku VAT

19/47

Moment rozliczenia faktur korygujących w deklaracji VAT

24/49

Nieruchomość wybudowana przed 1 stycznia 2016 r. - korekta VAT
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Obrót opakowaniami zwrotnymi w świetle ustawy o VAT
Odpowiedzialność podatkowa przedsiębiorcy może być przedmiotem wniosku o interpretację - wyrok WSA

Odpowiedzialność podatnika za rozliczenia dokonywane przez pełnomocnika i jego pracownika - wyrok NSA
Postanowienia umowne a powstanie obowiązku podatkowego w VAT - wyrok WSA

3/44
11/47

7/45
13/45

Prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją - wyrok NSA

4/46

Procedura opodatkowania marży przy sprzedaży towarów używanych - wyrok TSUE

5/48

Przeniesienie własności nieruchomości należącej do gminy na rzecz Skarbu Państwa - wyrok TSUE

Rozliczanie podatku VAT od transakcji w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - objaśnienia MF

14/48

1/49

Sprzedaż gruntu, który został zabudowany przez dzierżawcę

15/45

Transakcje pomiędzy małżonkami będącymi podatnikami VAT - przełomowy wyrok NSA

12/46

Usługa faktoringu a podatek VAT

18/46

Usługa turystyczna jako nagroda dla kontrahenta - wyrok NSA

21/46

Wpływ magazynowania towarów na ciągłość transakcji - wyrok NSA

23/47

Wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej do osobistego majątku wspólnika - skutki w podatku VAT

16/48

Zasady korekty deklaracji VAT

8/47

Zmiana przeznaczenia inwestycji a prawo do odliczenia VAT - wyrok TSUE

17/44

Zmiana przeznaczenia towarów w okresie korekty

10/43

6. VAT od podstaw
Błędy w dokumentowaniu transakcji - jak właściwie skorygować fakturę?

Dokumentowanie transakcji przez nabywców towarów i usług

11/49

7/48

Informacje podsumowujące VAT-UE

17/46

JPK u podatników rozpoczynających opodatkowaną działalność gospodarczą

14/50

Jak i kiedy należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R?

6/47

Jak rozliczamy VAT od udzielonej pożyczki?

24/53

Jak sprawdzić, czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego?

12/49

Kiedy i w jaki sposób należy udokumentować zaliczkę?

8/51

Kiedy warto zawiesić działalność gospodarczą?

5/51

Korzyści wynikające ze statusu podatnika zwolnionego z VAT

20/52

Którzy podatnicy mogą składać deklaracje VAT za okresy kwartalne?

18/49

Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym w nowej deklaracji VAT-7

15/47

Najważniejsze informacje o JPK_FA

19/51

Obowiązki podatnika w zakresie składania deklaracji VAT

1/52

Preferencyjne zasady zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym

2/50
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Rozpoczęcie działalności w trakcie roku - kiedy można korzystać ze zwolnienia z VAT?

Sposoby rozliczania podatku VAT po 1 lipca 2018 r.

16/51

9/48

Spółka cywilna jako czynny podatnik VAT

10/46

Usługi taksówkowe - omówienie różnych form opodatkowania

21/50

Warunki zastosowania ulgi na złe długi

4/50

Weryfikacja kontrahenta jako sposób na bezpieczne korzystanie z prawa do odliczenia VAT

Zapłata za towar lub usługę a prawo do odliczenia podatku naliczonego

13/47

3/47

Zawieszenie działalności gospodarczej w pytaniach Czytelników

22/49

Zmiana zasad opodatkowania VAT - jak skorygować rozliczenie?

23/50

7. Wzory pism i formularzy
Dokument potwierdzający wywóz towarów do nabywcy własnym środkiem transportu
Faktury uproszczone wystawiane w walucie obcej

Informacja VAT-26 o wykorzystywaniu wynajmowanego pojazdu wyłącznie do celów firmowych

4/52
24/56

2/54

Informacja o powołaniu zarządu sukcesyjnego - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego wydawnictwa

23/54

Jak odroczyć termin złożenia informacji o ewidencji VAT w postaci JPK?

16/54

Jak udokumentować sprzedaż samochodu w systemie marży?

10/49

Korekta faktury zawierającej błędy mniejszej wagi

6/50

Korygowanie zwrotu towarów w samorządach - wzór faktury

22/52

Międzynarodowy list przewozowy - CMR

17/50

Nowy wzór deklaracji VAT od rozliczenia za lipiec 2018 r.

13/50

Opodatkowanie sprzedaży według zasad ogólnych zamiast odwrotnego obciążenia - wzór faktury korygującej

21/54

Rozpoczęcie działalności mieszanej w trakcie roku - szacunkowe ustalenie proporcji

8/55

Weryfikacja statusu dłużnika przed zastosowaniem ulgi na złe długi - wzór wniosku

19/54

Wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania zagranicznego kontrahenta dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych

12/53

Wzory dokumentów pro forma wystawianych w walucie obcej

7/51

Wzór faktury przy stosowaniu cen sprzedaży brutto

9/51

Wzór faktury zaliczkowej i końcowej przy sprzedaży towarów używanych

18/51

Wzór formularza VAT-13 składanego przez przedstawiciela podatkowego

1/56

Wzór uproszczonej ewidencji sprzedaży prowadzonej przez podatników zwolnionych z VAT

11/52

Wzór wniosku o odroczenie terminu złożenia JPK_FA

20/54

Wzór wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bankowy podatnika

14/53

Wzór wniosku o zwrot akcyzy od zakupu paliwa rolniczego

15/51

Zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych - wzór informacji o spisie z natury
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Zwrot ulgi otrzymanej z tytułu zakupu kasy fiskalnej przez podatników świadczących usługi taksówek osobowych

5/55

8. Podatek akcyzowy
Akcyza od samochodu osobowego użytego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

22/55

Akcyza przy komisowej sprzedaży auta - odpowiedź na interpelację poselską

16/57

Deklaracje akcyzowe od produkowanych i nabywanych wewnątrzwspólnotowo płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów
nowatorskich

6/53

Jak prawidłowo oznaczać znakami akcyzy wyroby winiarskie i napoje spirytusowe?

13/55

Jak rozliczyć energię elektryczną wyprodukowaną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW?

14/56

Jak uzyskać wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych?

2/57

Monitorowanie przewozu towarów przy wykorzystaniu danych geolokalizacyjnych już od 1 października 2018 r.

18/55

Nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów energetycznych przez zarejestrowanego odbiorcę

10/52

Nowe regulacje dotyczące zwolnienia od akcyzy pojazdów elektrycznych i hybrydowych

16/56

Obowiązki przedsiębiorców zużywających w działalności gospodarczej wyroby akcyzowe

23/58

Od 1 lutego 2018 r. obowiązuje akcyza na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie zawierające tytoń

3/53

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE

9/53

Rejestracja podmiotów zużywających wyroby akcyzowe opodatkowane zerową stawką akcyzy

20/56

Rozszerzenie listy towarów objętych systemem monitorowania przewozu

17/54

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej w podatku akcyzowym

24/59

Uproszczenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych

19/56

Ustalenie właściwej stawki akcyzy przez producentów dodatków i domieszek do paliw

9/54

Użytkowanie w Polsce samochodu osobowego wynajętego za granicą

11/54

Warunki korzystania z obniżonych stawek akcyzy na paliwa opałowe

7/54

Warunki zwolnienia z podatku akcyzowego paliwa żeglugowego

4/55

Właściwość organów w sprawie orzekania o zwrocie akcyzy od samochodów osobowych

21/57

Zmiany w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

13/57

Zmiany w ulgach akcyzowych dla małych browarów

8/57

Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego przeznaczonego do produkcji preparatów biobójczych

15/56

Zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych przywożonych spoza terytorium UE

12/56

Zwolnienie z akcyzy dla osobowych pojazdów elektrycznych i hybrydowych

5/58

Zwrot akcyzy od zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w 2018 r.

1/59

9. VAT w pytaniach i odpowiedziach
Alkohol w prezencie dla kontrahenta a VAT
Anulowanie faktury a korekta JPK_VAT
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Badania lekarskie pracowników a zwolnienie z VAT

17/62

Błąd w nazwie kontrahenta a obowiązek sporządzenia korekty pliku JPK_VAT

14/58

Błędna kwota zaliczki a korekta podatku należnego

15/63

Błędne rozpoznanie mechanizmu odwrotnego obciążenia a dodatkowe zobowiązanie podatkowe

12/59

Błędny numer rejestracyjny pojazdu

19/63

Brak badania technicznego i wpisu w dowodzie rejestracyjnym a wysokość odliczenia VAT

5/66

Czy możliwe jest refakturowanie usługi komornika sądowego?

8/66

Czynności zwolnione wykonywane sporadycznie

2/66

Czy zakupy zwolnione z VAT należy ujmować w ewidencji zakupu?

1/62

Dane na fakturze zaliczkowej

4/58

Dane służące do ustalenia proporcji

7/66

Data sprzedaży wykazana w JPK_VAT

4/59

Dokument informacyjny wysyłany kontrahentom - skutki w VAT

9/63

Dokumentowanie otrzymanej z budżetu gminy dopłaty do ceny wody

16/62

Dokumentowanie sprzedaży na rzecz jednostki budżetowej

20/58

Dokumentowanie sprzedaży na rzecz rady rodziców

4/65

Dokumentowanie świadczenia usług wraz z dostawą materiału

7/57

Dokumentowanie usług świadczonych na rzecz własnej firmy

15/60

Dostawa komputerów przenośnych wraz z usługą przedłużenia gwarancji

3/58

Dostawa towaru a świadczenie usług budowlanych

7/63

Dostawa urządzeń wraz z uruchomieniem a odwrotne obciążenie

8/60

Działalność nierejestrowana a podatek VAT

19/65

Faktura VAT marża przy sprzedaży samochodu

13/61

Faktura prognozująca zużycie energii elektrycznej

5/62

Identyfikator podatkowy rolnika na fakturze VAT RR

9/59

Identyfikator podatkowy rolnika ryczałtowego na fakturze VAT RR i w pliku JPK_VAT

3/62

Informacja o sposobie płatności w JPK_VAT

11/57

Inwestor jako podwykonawca usługi budowlanej

9/56

Kiedy termin zwrotu VAT może zostać przedłużony?

9/65

Kilka faktur korygujących dotyczących jednej transakcji

21/65

Konsekwencje zmiany wartości transakcji przy dostawie elektroniki

17/66

Korekta JPK_VAT

10/57

Korekta VAT od zakupu środków trwałych o wartości początkowej powyżej 15.000 zł

10/55
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Korekta danych nabywcy na fakturze

19/66

Korekta deklaracji VAT po zakończeniu działalności gospodarczej

12/67

Korekta podatku naliczonego w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej

14/60

Korekta zaniżonego podatku należnego z tytułu nabycia usługi objętej odwrotnym obciążeniem

6/55

Korygowanie błędnej daty sprzedaży na fakturze

13/64

Kwota z przeniesienia a zwrot w terminie 25 dni

14/61

Limit sprzedaży dla małego podatnika świadczącego usługi opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia
Limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT u podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku

3/57
10/62

Moment powstania obowiązku podatkowego dla usługi monitoringu GPS

6/63

Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu mediów

7/62

Montaż i uruchomienie instalacji przez podwykonawcę

23/66

Nabycie usługi budowlanej przez podatnika zajmującego się obsługą techniczną nieruchomości

11/63

Nabycie usługi dostępu do informacji w serwisie internetowym

15/62

Nabywca usługi kształcenia
Najem prywatny po zakończeniu działalności gospodarczej - skutki w podatku VAT

Naprawy gwarancyjne wykonane za pośrednictwem podmiotu trzeciego

6/59
16/63

6/66

Numer rachunku VAT na fakturach

13/64

Obciążenie kosztami upomnienia a VAT

13/65

Obciążenie opłatą za wieczyste użytkowanie jako koszt dodatkowy przy sprzedaży nieruchomości

13/59

Obowiązek korekty podatku naliczonego, gdy różnica między proporcją wstępną a rzeczywistą wynosi 1%

10/58

Obowiązek podatkowy od usług budowlanych a uznanie faktury zaliczkowej jako "faktury pustej"

17/58

Obowiązek podatkowy od usługi najmu udokumentowanej fakturą wystawioną "z góry"

11/59

Obowiązek podatkowy od zaliczki na poczet usługi ciągłej
Obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych

7/60
10/64

Obowiązek podatkowy przy usługach krótkotrwałego zakwaterowania

7/64

Obowiązek podatkowy przy usługach oczyszczania ścieków

3/65

Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług reklamy

5/63

Obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług wynajmu sprzętu specjalistycznego

Obrót kryptowalutami w świetle ustawy o VAT

20/64

9/61

Odesłanie faktury do dostawcy bez rejestrowania w ewidencji zakupu VAT

22/60

Odliczenie VAT od wydatków poniesionych na pojazdy testowe

21/61

Odliczenie VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu

12/62

Odliczenie VAT od zakupów sfinansowanych częściowo dotacją

10/56
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Odliczenie VAT od zakupu leków, środków trwałych i sprzętu rehabilitacyjnego przez zakład pracy chronionej
Odliczenie VAT od zakupu pojazdu służącego działalności opodatkowanej, zwolnionej i pozostającej poza zakresem ustawy o VAT

9/58
12/58

Odliczenie VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodów

1/63

Odliczenie VAT od zakupów związanych z samochodami stanowiącymi towary handlowe

5/61

Odliczenie VAT z faktury korygującej oznaczonej jako "metoda kasowa"

17/58

Odliczenie VAT z faktury otrzymanej po kilku miesiącach od daty jej wystawienia

20/58

Odliczenie od paliwa zakupionego przez pracownika do prywatnego samochodu wykorzystywanego do celów służbowych

16/59

Odpowiedzialność nabywcy za błędną fakturę wystawioną przez podwykonawcę

16/60

Odwrotne obciążenie przy udziale inwestora w wykonaniu usługi

15/66

Określenie momentu otrzymania faktury elektronicznej

23/66

Określenie stawki VAT na dostawę wyrobu medycznego

13/62

Opłata dodatkowa pobierana przez biuro rachunkowe

8/63

Opodatkowanie VAT opłaty recyklingowej

8/65

Opodatkowanie dotacji przeznaczonej na realizację projektu unijnego

3/63

Opodatkowanie podatkiem VAT czynności wykonywanych w ramach umowy zlecenia

17/56

Opodatkowanie podatkiem VAT dopłat na wyrównanie kwoty dochodu otrzymywanych przez rolników

14/63

Opodatkowanie podatkiem VAT przekazania urządzeń do demontażu

11/60

Opodatkowanie sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne

4/64

Otrzymanie zaliczki a obowiązek wystawienia faktury

20/66

Otrzymanie zaliczki i dostarczenie towaru w tym samym okresie rozliczeniowym

22/64

Paragon za przejazd autostradą uprawniający do odliczenia VAT

13/63

Podatek naliczony od zakupów związanych z usługą sprzątania budynków mieszkalnych

12/63

Podział spółki a korekta VAT w związku z nieuregulowaniem należności

19/63

Postanowienie sądu w sprawie opinii wydanej przez biegłego a obowiązek korekty faktury

20/62

Prawo do korekty VAT w przypadku porozumienia o zmianie terminu zapłaty

19/61

Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z realizacją kampanii informacyjno-edukacyjnej

10/60

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji

13/58

Prawo do odliczenia VAT z kserokopii faktury

16/58

Proporcjonalne odliczanie VAT przez podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą

24/62

Przedmioty kolekcjonerskie a procedura marży

21/66

Przekazanie bonów towarowych za wynagrodzeniem

4/62

Przekazanie firmowej nieruchomości na cele osobiste podatnika

19/59

Przekazanie klientom drukowanych materiałów reklamowych

15/58
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Przyjęcie przez podatnika zaliczki w kwocie przewyższającej rzeczywistą wartość usługi

8/61

Refakturowanie kosztów ubezpieczenia na najemcę samochodu

24/61

Refakturowanie mediów a stawka VAT

21/59

Refakturowanie mediów na wykonawcę robót budowlanych

23/62

Refakturowanie usługi ubezpieczeniowej

20/60

Refakturowanie usług transportu towarów
Rozliczenie VAT od świadczenia przekazanego nieodpłatnie kontrahentowi

8/63
17/63

Rozliczenie faktury korygującej wraz z fakturą pierwotną

1/66

Rozliczenie faktury korygującej zmieniającej stawkę z 23% na "odwrotne obciążenie"

4/61

Rozliczenie przez nabywcę faktury korygującej otrzymanej w związku ze zwrotem towaru

7/58

Skrócona nazwa firmy na fakturze a prawo do odliczenia podatku naliczonego

Skutki wystąpienia wspólnika z dwuosobowej spółki cywilnej

23/61

9/64

Split payment dla jednostek samorządu terytorialnego

14/59

Sposób wystawiania faktur

11/57

Sprzedaż działki rolnej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową

21/64

Sprzedaż gruntu wycofanego uprzednio z działalności gospodarczej

14/62

Sprzedaż samochodu osobowego zakupionego przed 1 kwietnia 2014 r.

6/57

Sprzedaż samochodu przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT

7/61

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego

Sprzedaż środka trwałego w systemie VAT marża

11/58

9/55

Stawka VAT dla budowy wiaty garażowej wolno stojącej

17/60

Stawka VAT na dostawę książek w wersji papierowej wraz z nośnikiem danych

22/63

Stawka VAT na olej sojowy

9/60

Stawka VAT na remont przedszkola

10/62

Stawka VAT na sprzedaż programu komputerowego

15/65

Stawka VAT na usługi remontowe w budynkach mieszkalnych

12/64

Stawka VAT na usługi szkoleniowe

6/65

Stuprocentowa zaliczka na poczet usługi a prawo do odliczenia VAT

3/56

Świadczenie usług na zlecenie sądów

14/63

Termin odliczenia VAT od zakupu towaru w systemie ratalnym

18/60

Termin odliczenia VAT przy zakupie paliwa do własnego dystrybutora

11/61

Termin odliczenia VAT przy zakupie prenumeraty

12/62

Termin odliczenia VAT z faktury za najem
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Termin powrotu do zwolnienia z VAT w przypadku złożenia aktualizacji VAT-R po terminie

23/64

Termin rozliczenia faktury korygującej

19/59

Towary ujęte w spisie z natury

23/65

Udział własny w szkodzie na gruncie ustawy o VAT

9/57

Udzielanie pożyczek pieniężnych a VAT

1/62

Ujęcie w informacji JPK_VAT decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego

Ujmowanie w JPK_VAT faktur wystawionych do paragonu bez NIP nabywcy

21/63

6/58

Umieszczenie na fakturach informacji o podstawie zwolnienia z VAT

16/65

Umowa ubezpieczenia grupowego na gruncie ustawy o VAT

10/59

Upominki przekazywane pracownikom a prawo do odliczenia VAT naliczonego

7/59

Usługa kompleksowa czy świadczenia odrębne?

14/65

Usługa montażu bram garażowych przez podwykonawcę

15/59

Usługa najmu samochodów ciężarowych świadczona przez leasingobiorcę

6/62

Usługa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych

21/67

Usługi noclegowe i gastronomiczne a prawo do odliczenia

2/63

Usługi prawnicze a prewspółczynnik

17/64

Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych i rewizji finansowej a zwolnienie podmiotowe z VAT

2/62

Usługi świadczone na rzecz placówki medycznej

4/60

Ustalenie kwoty nabycia przy stosowaniu procedury VAT marża

18/63

Ustalenie terminu do odliczenia VAT

1/64

Warunki zwolnienia z VAT usług koordynatora BHP na budowie

6/61

Właściwa stawka VAT dla usług montażu koszy do segregacji odpadów

24/65

Właściwa stawka VAT dla usług zakładania terenów zielonych

22/65

Wpłata kaucji przez najemcę a podatek VAT

18/61

Wskazanie danych dwóch nabywców na fakturze sprzedaży

5/59

Wydatki związane z użytkowaniem samochodu ciężarowego a prawo do odliczenia VAT

24/63

Wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru a obowiązek sporządzenia spisu z natury

22/58

Wyliczenie proporcji VAT przy świadczeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego

11/66

Wynajem autobusu z kierowcą

6/60

Wysokość odliczenia VAT w przypadku otrzymania rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty

2/64

Wystawienie zbiorczej faktury korygującej a termin obniżenia VAT należnego

18/58

Zakup i eksploatacja ciągnika rolniczego

21/63

Zakup roweru do prowadzonej działalności gospodarczej a VAT

10/65
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Zakupy, od których podatnik nie odlicza VAT w ewidencji i deklaracji VAT

18/57

Zakupy związane z transakcją zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

5/60

Zaliczka na poczet nabycia produktów rolnych

9/62

Zapłata voucherem za usługę reklamy

5/64

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku świadczenia usług montersko-spawalniczych

18/65

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku świadczenia usług z powierzonego materiału

12/66

Zastosowanie prewspółczynnika w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług

3/60

Zerowa deklaracja VAT i JPK_VAT

6/56

Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym

1/65

Zmiana adresu zamieszkania podatnika

22/62

Zmiana osoby reprezentującej gospodarstwo rolne - skutki w podatku VAT

24/64

Zmiana przeznaczenia środka trwałego po upływie okresu korekty

5/60

Zwolnienie z długu a prawo dłużnika do powrotnej korekty podatku naliczonego w ramach ulgi na złe długi

12/60

Zwrot VAT w przypadku nieterminowego złożenia deklaracji

10/64

Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie rady nadzorczej a podatek VAT

18/64

Zwrot na rachunek VAT podatnika niestosującego podzielonej płatności

11/64

10. Zmiany w przepisach
Nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących

13/66

2/67

Nowe wzory deklaracji VAT

11/67

Nowy wzór deklaracji VAT-12

10/66

Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego dla podatku akcyzowego

3/67

Rozporządzenie dotyczące wyrobów akcyzowych

9/67

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej - zmiany w ustawie o VAT

17/67

Ustawa o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

2/67

Wykaz towarów do celów VAT w imporcie

2/67

Wykaz towarów do celów VAT w imporcie

3/67

2

Zmiana ceny 1 m powierzchni mieszkalnej
Zmiana rozporządzenia dotyczącego wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

6/67
11/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie PKWiU

2/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług

7/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

Zmiana rozporządzenia w sprawie przesyłania ksiąg podatkowych
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Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

7/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących

8/67

Zmiana rozporządzeń akcyzowych

10/67

Zmiana rozporządzeń akcyzowych

20/67

Zmiana rozporządzeń akcyzowych

13/67

Zmiana rozporządzeń akcyzowych

14/66

Zmiana rozporządzeń dotyczących podatku akcyzowego

4/67

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym

15/67

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym

19/67

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym

5/67

Zmiana w ustawie o VAT

18/67

Zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

16/67

Zmiany w przepisach o podatku akcyzowym

24/67

Zmiany w ustawie o VAT

8/68

Zmiany w ustawie o VAT

3/66

Zmiany w ustawie o VAT

24/66

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
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