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Kara za błędnie wypełniony plik JPK_VAT 4/4

Kasy online - zmiany w ustawie o VAT 8/4

Kilka faktur do jednej transakcji a obowiązkowy split payment - wyjaśnienie MF 22/5

Kompromisowe rozwiązania w sprawie matrycy stawek VAT 5/4

Kto od 1 września 2019 r. utraci prawo do zwolnienia z VAT? 16/4
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Limity uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika w 2020 r. 20/5

NIP nabywcy na paragonach wystawionych w 2019 r. 21/6

Nowe wzory deklaracji VAT od 1 listopada 2019 r. 20/6

Nowy elektroniczny wykaz podatników VAT - wyjaśnienia MF 17/4

Nowy plik JPK_VAT dopiero od 1 stycznia 2020 r. 9/4

Obowiązek odbierania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych 16/5

Obowiązek przekazania JPK_FA w przypadku samofakturowania - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa 6/4

Obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT 17/6

Obowiązkowy split payment a zaliczki wpłacone przed 1 listopada 2019 r. - wyjaśnienie MF 20/4

Od 1 lipca 2019 r. kolejne zmiany w ustawie o VAT 10/4

Od 1 listopada 2019 r. nowa wersja struktury JPK_FA 22/6

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowe kasy on-line dla warsztatów samochodowych i stacji paliw 24/5

Od 1 września 2019 r. nowy ogólnodostępny wykaz zarejestrowanych podatników VAT 11/4

Od 1 września 2019 r. utrata prawa do zwolnienia z VAT przez sprzedawców części samochodowych 18/4

Od września 2019 r. nowa lista rzetelnych podatników 7/4

Ograniczenie w odliczaniu VAT od samochodów przedłużone do końca 2022 r. 22/7

Pakiet zmian uszczelniających system VAT 13/4

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r. obowiązuje do końca 2019 r. 1/4

Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie WIS 19/5

Przedłużenie terminu obowiązywania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. 21/7

Przesunięcie terminu wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT zastępującego deklaracje 15/4

Publikacja cen paliw dla potrzeb VAT - informacja MF 18/6
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Czy komornicy sądowi nadal są podatnikami VAT? 6/16
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Czy sprzedaż usług świadczonych przez gminne stołówki szkolne podlega opodatkowaniu VAT? 3/18
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