SPIS TREŚCI
Poradnik VAT
za 2020 r.
1.

Koniecznie przeczytaj

2.

Obrót krajowy

3.

Kasy rejestrujące

4.

Obrót z zagranicą

5.

Porady i komentarze

6.

VAT od podstaw

7.

Wzory pism i formularzy

8.

Podatek akcyzowy

9.

VAT w pytaniach i odpowiedziach

10. Zmiany w przepisach

UWAGA! Oznaczenia ujęte po prawej stronie spisu treści oznaczają:
x/ - numer wydania, /x - numer strony
Przykładowo: 15/4 - to czwarta strona w wydaniu nr 15 z 2020 r.

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

Str. 1 z 25

1. Koniecznie przeczytaj
Adres biura wirtualnego w zgłoszeniu VAT-R jako przesłanka odmowy rejestracji

5/8

Darowizna sprzętu komputerowego ponownie z 0% stawką VAT - projekt rozporządzenia

23/6

Do 30 czerwca 2021 r. nie będzie zmian w przepisach dotyczących faktur uproszczonych

24/7

Do końca 2020 r. paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone nie wykazuje się odrębnie w ewidencji VAT

8/5

Forma złożenia zawiadomienia ZAW-NR w okresie epidemii

10/4

Formularz on-line do kontaktów z US - nowy model obsługi podatników

22/7

JPK_VAT z deklaracją już od rozliczenia za październik 2020 r. - komunikat MF

20/4

Kontakt z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej - komunikat MF

10/6

Nowa matryca stawek VAT oraz JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców od 1 lipca 2020 r.

7/4

Nowe możliwości współpracy największych podatników z Szefem KAS już od 1 lipca 2020 r.

12/7

Nowe zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych już od 1 lutego 2021 r.

22/6

Nowy JPK_VAT dopiero od 1 października 2020 r.

12/6

Nowy JPK_VAT dostępny na stronie Wydawnictwa

14/7

Nowy JPK_VAT już od rozliczenia za październik 2020 r.

18/5

Nowy plik JPK_VAT od rozliczenia za październik 2020 r.

21/4

Obniżona stawka VAT dla towarów związanych z ochroną zdrowia

7/7

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe formularze zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie VAT

7/8

Od 1 lipca 2020 r. zmiany w opodatkowaniu transakcji zagranicznych

13/5

Od 1 stycznia 2021 r. kolejna branża z kasami on-line

24/6

Od 1 września 2020 r. sprzedaż i nabycie paliw opałowych tylko przez podmioty zarejestrowane

18/6

Odroczenie terminu instalacji kas on-line - projekt rozporządzenia

11/4

Odroczenie terminu instalacji kas on-line w branży hotelarskiej i gastronomicznej

9/4

Okres przejściowy między Wielką Brytanią a UE - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

4/5

Oznaczenia GTU w JPK_VAT z deklaracją - odpowiedź MF na interpelację poselską

24/8

Pakiet SLIM VAT i inne rozwiązania doprecyzowujące przyjęte przez rząd

22/4

Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone - objaśnienia podatkowe MF

21/8

Planowane zmiany w rozliczaniu VAT
Planowane zmiany zasad uznawania paragonów za faktury uproszczone

Pomoc w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju pod warunkiem złożenia deklaracji VAT
Powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7% zostanie odroczony

4/4
22/6

9/7
18/4

Problemy z wystawianiem faktur do paragonów zawierających NIP nabywcy

5/4

Projekt rozporządzenia w sprawie informacji podsumowującej

6/7
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Prosta spółka akcyjna a rozliczenie podatku VAT

2/5

Przechowywanie dowodów potwierdzających weryfikację kontrahenta w białej liście - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa

5/7

Przedłużenie terminu stosowania PKWiU 2008 do niektórych przepisów ustawy o VAT

6/8

SLIM VAT - pakiet uproszczeń dla podatników VAT

15/4

SLIM VAT - pakiet uproszczeń dla podatników VAT uchwalony przez Sejm

24/5

Skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE - komunikat MF
Szansa na obniżenie podatku VAT od biletów kolejowych i autobusowych - odpowiedź na interpelację poselską

Tarcza Antykryzysowa - nowe rozwiązania dla podatników VAT
Terminy obowiązkowego stosowania kas on-line odroczone do 2021 r.

Ujmowanie faktur w nowej strukturze JPK_FA - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

3/4
19/6

8/4
13/4

2/4

Uproszczenia w rozliczaniu VAT już od stycznia 2021 r. - projekt ustawy

17/4

Usługi kosmetyczne bez preferencji w VAT - odpowiedź na interpelację poselską

17/8

Usługi przechowywania instrumentów finansowych - interpretacja ogólna MF
Warunki skorzystania z ulgi na złe długi niezgodne z dyrektywą

Ważne zmiany w VAT od 1 kwietnia 2020 r.

3/5
21/11

6/4

Ważne zmiany w VAT od 1 października 2020 r.

19/4

Wirtualne kasy fiskalne dla wybranych branż

12/7

Właściwe stawki VAT na paszę dla zwierząt - wyjaśnienie MF

20/6

Wyroby medyczne na rzecz DPS i ośrodków wsparcia z 0% stawką VAT

9/6

Wysokie sankcje dla wystawców i nabywców faktur do paragonów bez NIP

1/5

Zachowanie należytej staranności w kontaktach z kontrahentami w trakcie pandemii - wyjaśnienia MF

16/4

Zapłata na rachunek spoza białej listy - zmiany od 1 lipca 2020 r.

14/4

Zbiorcza podzielona płatność obejmująca faktury wystawione w jednym dniu

1/4

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych

23/4

Zmiana rozporządzeń wykonawczych do Unijnego Kodeksu Celnego

14/7

Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej w VAT

11/5

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi - komunikat MF

6/6

Zmiany zasad rozliczania VAT od 1 lipca 2020 r.

12/4

Zwolnienie z VAT WNT i importu towarów przekazanych na cele związane ze zwalczaniem koronawirusa
Zwolnienie z VAT WNT i importu towarów przeznaczonych na zwalczanie COVID-19 do 31 sierpnia 2020 r.

9/5
16/6

2. Obrót krajowy
Anulowanie faktur i określenie momentu ich rozliczenia

23/14

Bezumowne korzystanie z lokalu a opodatkowanie VAT

11/28
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Biała lista podatników a podmioty niezarejestrowane w CEIDG

4/6

Brak opodatkowania towarów w przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego - interpretacja ogólna MF

13/24

Czy czynności wykonywane przez JST z zakresu edukacji publicznej i pomocy społecznej podlegają opodatkowaniu VAT?

13/26

Dane, jakie powinien zawierać nowy JPK_VAT

9/13

Decyzje WIS już opublikowane i dostępne dla podatników

6/14

Dokonanie płatności w MPP

22/29

Dokumentowanie usług remontowo-budowlanych

5/23

Dokumentowanie usług świadczonych przez biuro rachunkowe

3/24

Dopuszczalne formy potwierdzenia odbioru faktur korygujących

15/9

Dostawa fast foodów przeznaczonych do spożycia poza restauracją

24/17

Dostawa odpadów - ewidencjonowanie i rozliczanie VAT

19/26

Formularz korekty deklaracji VAT

14/19

Informacja Ministerstwa Finansów w zakresie nowego pliku JPK_VAT
Interpretacja ogólna MF w sprawie stawki VAT na wykonanie trwałej zabudowy meblowej

JPK_VAT z deklaracją w pytaniach Czytelników

6/13
12/21

20/8

Jak dokonać korekty odliczonego VAT w przypadku zmiany zasad użytkowania pojazdu samochodowego?

1/9

Jak dokonać rocznej korekty podatku naliczonego za 2019 r.?

3/6

Jak opodatkować dostawę towarów używanych?

11/24

Kiedy transakcje między podmiotami powiązanymi mogą mieć wpływ na rozliczanie VAT?

5/16

Konsekwencje nieprzekazania lub nieprawidłowego sporządzenia JPK_VAT z deklaracją

24/9

Konsekwencje niezłożenia deklaracji oraz JPK_VAT w ustawowym terminie

11/7

Konsekwencje powstania zaległości w VAT

Korekta faktur związana z MPP

22/18

3/17

Korekta odliczonego VAT przy zmianie przeznaczenia części do samochodów - wyrok NSA

15/12

Korekta podatku odliczonego z tytułu wpłaconej zaliczki - niekorzystne stanowisko organu podatkowego

17/16

Korygowanie JPK_VAT wraz z deklaracją

12/9

Korygowanie podatku naliczonego w świetle ustawy o VAT

19/19

Korygowanie zawyżonej stawki podatku VAT

22/27

Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca 2020 r. w pytaniach Czytelników

11/14

Mechanizm podzielonej płatności w praktyce

18/15

Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu mediów

3/25

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT przy świadczeniu usług naprawy pojazdów

10/22

Nagrody jako bony jednego przeznaczenia a podatek VAT

10/19
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Najem lokali w okresie epidemii - skutki w VAT

10/7

Negatywne konsekwencje podatkowe regulowania należności poza MPP i białą listą

12/13

Niedopełnienie obowiązku wykonania badania technicznego samochodu a wysokość odliczenia VAT - wyrok WSA

11/22

Nieodpłatne przekazanie próbek w celach promocyjno-reklamowych a VAT

17/14

Nieodpłatne świadczenie usług przez przedsiębiorcę

15/18

Nieodpłatne udostępnienie firmowego pojazdu

2/24

Nowa matryca stawek VAT w praktyce

13/6

Nowe zasady korygowania i przeliczania faktur w 2021 r.

Nowe zasady ustalania prewspółczynnika przez uczelnie publiczne i instytuty badawcze - projekt rozporządzenia

Nowy JPK_VAT obejmujący część ewidencyjną i deklaracyjną od rozliczenia za kwiecień 2020 r.
Nowy JPK_VAT w pytaniach Czytelników

20/13

2/13

5/9
13/10

Nowy plik JPK_VAT dla dużych podatników już od 1 kwietnia 2020 r.

6/9

Objaśnienia podatkowe w sprawie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności

2/6

Obniżona stawka VAT na pieluchy

14/20

Obniżona stawka VAT przy dostawie sprzętu komputerowego

1/13

Obniżone stawki VAT dla niektórych towarów - zmiana rozporządzenia

18/7

Obowiązek sporządzenia spisu z natury

4/16

Obowiązek opodatkowania zaliczek przy przejęciu inwestycji przez dewelopera - wyrok NSA

5/21

Obowiązek podatkowy od wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy

Obowiązki podatnika w przypadku utraty prawa do zwolnienia z VAT

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w interpretacjach indywidualnych
Od 1 kwietnia 2020 r. nowe stawki VAT na niektóre towary
Od 1 stycznia 2021 r. zmiany w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności

Odliczanie VAT od usług gastronomicznych nabywanych w celu odsprzedaży - wyrok WSA

11/26

5/12

3/9
2/15
19/16

19/7

Odliczanie VAT od wydatków na organizację imprezy okolicznościowej

10/16

Odliczanie VAT z faktur otrzymanych w formie elektronicznej

22/22

Odliczenie VAT od zakupu usług noclegowych

17/18

Odliczenie VAT od okularów korekcyjnych

15/20

Odliczenie VAT przez podatnika prowadzącego komis samochodowy
Odstąpienie od dochodzenia należności ze względu na epidemię a możliwość skorygowania podatku należnego

7/24
19/13

Określenie momentu otrzymania elektronicznej faktury korygującej

3/16

Opłata rezerwacyjna a VAT

4/22

Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości - wybrana problematyka

8/12
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Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej na cele prywatne

6/22

Opodatkowanie VAT świadczeń na rzecz pracowników oraz innych osób

3/18

Opodatkowanie czynności realizowanych przez bursę szkolną po wydaniu interpretacji ogólnej MF

Opodatkowanie podatkiem VAT czynności realizowanych przez stowarzyszenie
Opodatkowanie umów subpartycypacji - TSUE zdecyduje o zwolnieniu z VAT

Opodatkowanie wpłaconego wadium
Oznaczenia procedur w nowym JPK_VAT - odpowiedzi na pytania Czytelników

20/26

1/15
23/22

2/23
22/12

Oznaczenie "ex" przy PKWiU

5/26

Podzielona płatność w nowym JPK_VAT z deklaracją - wyjaśnienia MF

15/6

Ponowna rejestracja na potrzeby VAT przy zawieszeniu działalności gospodarczej

7/25

Praktyczne problemy z rozliczaniem zwrotu VAT na rachunek bankowy

4/12

Prawa i obowiązki podatników VAT w okresie epidemii

23/9

Prawidłowe rozliczenie podatku należnego przy zmianie stawki VAT

14/8

Prawidłowe wystawianie faktur

17/11

Prawo do odliczenia VAT przez warsztat samochodowy

4/23

Preferencje w podatku VAT - objaśnienia podatkowe MF w związku z COVID-19

16/8

Problemy z rozliczaniem VAT w czasie epidemii
Problemy z określeniem momentu powstania obowiązku podatkowego przy usługach budowlanych

9/8
7/16

Problemy z oznaczaniem dostaw towarów i świadczonych usług w nowym JPK_VAT

21/12

Problemy z oznaczaniem towarów i usług symbolami GTU w JPK_VAT z deklaracją

18/9

Problemy z rozliczaniem zaliczek w świetle ustawy o VAT

11/18

Problemy z ustaleniem właściwej stawki VAT na niektóre towary

14/12

Produkty dla branży kulturystycznej z podstawową stawką VAT - odpowiedź na interpelację poselską

21/23

Przekazanie tokenów jako transfer bonów

7/21

Rachunki bankowe jednostek organizacyjnych gminy

14/16

Refaktura za gaz w nowym JPK_VAT z deklaracją

21/22

Rozliczanie VAT przez franczyzobiorcę

23/20

Rozliczanie VAT przez rolników

13/20

Rozliczanie VAT przy internetowej sprzedaży towarów

10/12

Rozliczanie VAT w 2020 r. w pytaniach Czytelników
Rozliczanie VAT w działalności rolniczej - odpowiedzi na pytania Czytelników

1/6
24/19

Rozliczanie usług związanych z zakwaterowaniem

3/21

Rozliczenie VAT przy najmie lokalu mieszkalnego

8/15
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Rozliczenie VAT w związku z utylizacją towarów handlowych

6/26

Rozliczenie faktury korygującej zmniejszającej VAT należny

17/20

Rozliczenie otrzymanej zaliczki i dostawy towaru

20/30

Rozliczenie przez nabywcę korekty faktury z odwrotnym obciążeniem

5/27

Rozliczenie zaliczki wpłaconej na poczet zużycia energii

21/20

Różne terminy płatności wynikające z umowy i faktury

19/12

Samochody w pytaniach Czytelników

12/18

Skany faktur jako dokumenty uprawniające do odliczenia VAT

18/19

Składanie JPK_V7M przy zawieszeniu działalności

20/29

Skorzystanie z ulgi na złe długi

20/31

Skorzystanie z ulgi na złe długi - prawo czy obowiązek?

11/28

Spis z natury przy likwidacji spółki akcyjnej

15/22

Sposoby rozliczania nadwyżki VAT naliczonego nad należnym

23/15

Sprzedaż działki rolnej

11/29

Sprzedaż płynów do papierosów elektronicznych a zwolnienie podmiotowe z VAT

2/25

Sprzedaż przedsiębiorstwa wyłączona z opodatkowania VAT

8/18

Sprzedaż samochodu a mechanizm podzielonej płatności

3/23

Sprzedaż samochodu w systemie VAT marża

15/22

Sprzedaż towarów refundowanych a moment powstania obowiązku podatkowego

17/18

Sprzedaż usług świadczonych przez gminne stołówki szkolne nie podlega VAT - wyrok NSA

2/20

Stawka VAT na usługi dezynfekcji budynków

11/30

Stawka VAT dla dostawy miodu

16/20

Stawka VAT dla produktów spożywczych sprzedawanych na wynos i na miejscu w lokalu

20/17

Stawka VAT dla robót konserwacyjnych oraz usług związanych z wyżywieniem - zmiany od 1 kwietnia 2020 r.

3/12

Stawka VAT dla usług obsługi wartości pieniężnych - interpretacja ogólna MF

2/19

Stawka VAT na usługi montażu w budownictwie mieszkaniowym

15/21

Stawka VAT na usługi montażu w budownictwie mieszkaniowym

7/25

Stawka VAT na wodę mineralną

14/18

Stawki VAT w pytaniach Czytelników

4/9

Stawki VAT w pytaniach Czytelników

8/9

Stosowanie oznaczeń TP w nowym JPK_VAT z deklaracją - odpowiedź MF na interpelację poselską

23/7

Stosowanie oznaczeń dla usług telekomunikacyjnych i bonów w nowym JPK_VAT

17/9

Sukcesja podatkowa a obowiązek złożenia deklaracji VAT

5/19
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Świadczenie usług reklamowych dla podmiotów krajowych

16/12

Termin odliczenia VAT z duplikatu faktury

23/12

Termin rozliczenia faktury korygującej in minus potwierdzającej sprzedaż energii

3/15

Termin zwrotu w przypadku świadczenia usług poza terytorium kraju

16/21

Transakcje z podmiotami powiązanymi w świetle nowego JPK_VAT z deklaracją

21/16

Transakcje realizowane przy wykorzystaniu kart paliwowych - skutki wyroku TSUE
Ulga na złe długi - opinia rzecznika generalnego TSUE

Ulga na złe długi w pytaniach Czytelników

4/14
13/19

9/17

Usługi pośrednictwa w nowym JPK_VAT - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa

24/12

Usługi projektowe a obligatoryjny MPP

14/19

Ustalenie istnienia powiązań w świetle ustawy o VAT

16/15

Ustalenie kwoty sprzedaży przy stosowaniu procedury VAT marża

23/12

VAT przy sprzedaży prywatnych działek - wyrok NSA

22/25

W 2021 r. planowane zmiany zasad odliczania VAT naliczonego

22/16

W jakim terminie bank dokona przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT?
WIS - właściwa stawka VAT dla wybranych usług

WIS a interpretacja indywidualna - różne zasady wydawania i skutki dla podatników VAT
Warunki zwolnienia z opodatkowania usług związanych z edukacją

Weryfikacja statusu i rachunku bankowego kontrahenta

4/24
20/21

7/9
23/18

18/9

Wiążąca informacja stawkowa - zmiany planowane od 1 stycznia 2021 r.

19/23

Wiążące informacje stawkowe w sprawie stawki VAT dla wybranych usług

14/10

Wielostronna kompensata a stosowanie mechanizmu podzielonej płatności

5/25

Właściwa stawka VAT na artykuły higieniczne

Wybór formy zawiadomienia o opodatkowaniu dostawy nieruchomości

16/18

19/9

Wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z udostępnianiem lokali mieszkalnych pracownikom

24/13

Wydatki związane z polityką CSR - problemy z odliczaniem VAT

15/15

Wykaz podatników VAT - objaśnienia podatkowe MF

2/8

Wynajem nieruchomości mieszkalnej dla firmy a zwolnienie z VAT

4/19

Wyrok NSA w sprawie odliczania VAT od usług gastronomicznych i hotelowych nabywanych w celu odsprzedaży

6/24

Wystawienie faktury zaliczkowej

2/26

Zaliczka a obowiązek podatkowy

8/22

Zaliczka a obowiązek podatkowy w VAT

Załatwianie spraw podatkowych w czasie epidemii koronawirusa
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Zaokrąglenie przy wcześniejszej zapłacie zobowiązania - skonto

20/31

Zapłata na rachunek bankowy kontrahenta spoza białej listy

7/13

Zapłata za naprawę pojazdu przez ubezpieczyciela a prawo do odliczenia VAT

8/21

Zasadność stosowania poszczególnych kodów GTU w JPK_VAT z deklaracją

22/8

Zasady rozliczenia VAT przy wykupie samochodu z leasingu operacyjnego

6/18

Zasady stosowania nowej matrycy stawek VAT

11/10

Zgłaszanie, aktualizacja i zamykanie rachunków rozliczeniowych oraz rachunków VAT

13/13

Zwolnienie z VAT przy sprzedaży obiektów budowlanych

9/20

Zwrot należności w związku z błędnym przelewem w MPP

7/26

3. Kasy rejestrujące
Czy awaria kasy fiskalnej uniemożliwia dokonywanie sprzedaży?

5/33

Czy można korzystać ze zwolnienia z rejestracji sprzedaży w kasie przy zapłacie należności kartą płatniczą?

16/26

Czynności wykonywane przez lekarza weterynarii po wznowieniu działalności

20/36

Czy obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej ulega przedawnieniu?

15/23

Czyszczenie i pranie tapicerek samochodowych a kasa fiskalna

22/38

Dokumentowanie sprzedaży na rzecz rolnika ryczałtowego

5/28

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym a kasa fiskalna

6/33

Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT

21/27

Ewidencjonowanie usług świadczonych przez biura rachunkowe

9/23

Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej wysyłkowej sprzedaży towarów

3/31

Faktura do paragonu dla spółki z o.o. w organizacji

10/29

Faktura potwierdzająca zakup w sklepie internetowym

13/32

Faktura wystawiona do biletu miesięcznego emitowanego przy użyciu kasy rejestrującej

11/34

Faktury na niewielką kwotę wystawiane do paragonów z NIP nabywcy

24/22

Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z obowiązku stosowania kasy w nowym JPK_VAT

21/31

Internetowa sprzedaż towarów

13/34

Jak dokonać korekty sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej?

8/25

Jak rozliczyć ulgę na zakup kasy w deklaracji VAT?

1/24

Kasa bez możliwości umieszczenia NIP nabywcy na paragonie

1/26

Kasa fiskalna przy świadczeniu usług związanych z rolnictwem

22/39

Kasa fiskalna przy usługach montażu paneli fotowoltaicznych

11/33

Kasa fiskalna przy usługach parkingowych

20/38

Kasa fiskalna przy wynajmie nieruchomości

13/35
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Kasa fiskalna w myjni samochodowej

1/25

Kasa on-line dla usług naprawy pojazdów silnikowych

3/30

Kasa on-line przy zawieszeniu działalności gospodarczej

2/31

Kasy on-line w działalności gastronomicznej od 2021 r.

14/21

Konsekwencje błędnego zaprogramowania kasy fiskalnej

4/32

Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej

19/35

Korekta zawyżonej stawki VAT na paragonie

12/28

Moment zaewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej

13/31

Możliwość przesyłania e-paragonów tylko przy kasach on-line
Możliwość stosowania kas wirtualnych od 1 czerwca 2020 r.

Nieterminowy przegląd techniczny kasy on-line

4/25
12/23

6/34

Numer paragonu z NIP w nowym JPK_VAT

22/30

Obowiązek wymiany kas na kasy on-line

24/24

Od 1 kwietnia br. nowe zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur do paragonów

6/28

Od 1 stycznia 2021 r. kasy on-line dla podmiotów świadczących usługi gastronomiczne

23/24

Ogólne zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych

19/32

Organizacja imprez okolicznościowych a obowiązek stosowania kas on-line

3/26

Oznaczenie literowe w kasie przy sprzedaży przedmiotowo zwolnionej z VAT

3/33

Paragon fiskalny jako faktura uproszczona

2/27

Paragon jako faktura uproszczona

18/25

Paragon z NIP jako faktura uproszczona - interpretacje organu podatkowego

12/30

Podatnik zwolniony z VAT a zwrot kwoty wydanej na zakup kasy on-line

16/29

Prawo do odliczenia VAT z paragonu zawierającego NIP nabywcy

4/31

Prawo do skorzystania z ulgi z tytułu zakupu kasy on-line

7/32

Problemy z ujmowaniem sprzedaży paragonowej w nowym JPK_VAT

19/29

Problemy z ujmowaniem sprzedaży dla osób prywatnych w nowym JPK_VAT

13/28

Problemy z ustaleniem limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z kas fiskalnych

17/21

Projekt rozporządzenia określającego grupy podatników, które mogą stosować kasy w postaci oprogramowania
Prowadzenie działalności nierejestrowanej a kasa fiskalna

Przesyłanie e-paragonów już od kwietnia 2020 r., ale wyłącznie przy kasach on-line

7/30
11/31

8/23

Raport fiskalny w JPK_VAT z deklaracją

23/29

Rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej

13/33

Rodzaj prowadzonej działalności a możliwość zwolnienia z kasy

14/25
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Rozliczanie ulgi na zakup kas on-line

20/33

Sporządzanie i przechowywanie raportów fiskalnych w praktyce

8/29

Sposób dokumentowania sprzedaży dokonywanej na rzecz rady rodziców

7/27

Sprzedaż komputera osobie fizycznej a kasa fiskalna

20/35

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych przez podatników zwolnionych z obowiązku stosowania kasy

23/27

Sprzedaż paragonowa w nowym JPK_VAT z deklaracją

15/27

Sprzedaż przedmiotowo zwolniona z kasy a możliwość wystawienia faktury na rzecz przedsiębiorcy
Sprzedaż samochodu osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej

5/31
15/29

Sprzedaż środka trwałego

9/28

Sprzedaż usług najmu i mediów a zwolnienie z obowiązku stosowania kasy

3/28

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju a obowiązek stosowania kasy fiskalnej

7/33

Sprzedaż zarejestrowana w kasie fiskalnej a obowiązek sporządzenia korekty JPK

9/27

Stosowanie kas on-line w działalności gastronomicznej w 2020 r.

1/18

Stosowanie kasy fiskalnej bez możliwości drukowania NIP nabywcy na paragonie

5/32

Świadczenie usług dietetycznych on-line w okresie kwarantanny

9/29

Świadczenie usług na rzecz podopiecznych fundacji

23/30

Świadczenie usług przez podmiot leczniczy a obowiązek stosowania kasy on-line

10/31

Termin odliczenia ulgi przy wymianie kilku kas fiskalnych

22/34

Udokumentowanie sprzedaży paragonem i fakturą

15/30

Ujęcie sprzedaży z kilku kas fiskalnych w nowym JPK_VAT

24/29

Ujmowanie faktur do paragonów w nowym JPK_VAT z deklaracją

18/22

Ujmowanie paragonów uznanych za faktury uproszczone w ewidencji VAT - odpowiedź MF na pytanie Wydawnictwa

17/26

Ujmowanie sprzedaży paragonowej w nowym JPK_VAT z deklaracją

22/33

Usługi najmu krótkoterminowego a kasa fiskalna

21/29

Usługi organizacji wycieczek szkolnych przez biuro turystyczne

9/25

Warunki zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym

24/27

Wykazanie korekty sprzedaży zarejestrowanej w kasie w nowym JPK_VAT

24/26

Wystawianie faktur do paragonów fiskalnych w praktyce

4/26

Wystawienie faktury do sprzedaży paragonowej

3/32

Wystawienie faktury z NIP do paragonu bez tego numeru

6/30

Wystawienie faktury z tytułu wpłaconej zaliczki zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej

22/36

Zaliczki wpłacane na poczet przyszłej sprzedaży a kasa fiskalna

10/28

Zapłata na rachunek z białej listy a zwolnienie ze stosowania kasy
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Zapłata Polskim Bonem Turystycznym a możliwość zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej

21/25

Zapłata za usługi najmu nieruchomości za pośrednictwem portalu internetowego

16/23

Zaprzestanie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej

6/31

Zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych

10/24

Zmiana miejsca użytkowania kasy

15/28

Zmiany w kasach rejestrujących w 2020 r.

1/22

Zwolnienie ze stosowania kasy ze względu na formę płatności

2/30

4. Obrót z zagranicą
Błędny NIP nabywcy na fakturze dokumentującej WNT

11/41

Brak numeru identyfikacji podatkowej nabywcy spoza UE na fakturze

4/38

Czy polski oddział firmy z siedzibą poza terytorium UE może odliczyć VAT?

3/34

Deklarowanie transakcji z podmiotami brytyjskimi w okresie przejściowym

8/45

Deklarowanie wewnątrzunijnego zakupu i sprzedaży nowych środków transportu

10/32

Dostawa łańcuchowa realizowana poza granicami kraju

15/40

Dostawa towarów do innego państwa niż siedziba nabywcy
Dostawa towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych USA stacjonujących w Polsce z 0% stawką VAT - komunikat MF

Dostawa towarów oraz usługi jako kompleksowe świadczenie

4/36
24/45

7/40

Dostawa towarów poddawanych przerobowi przed wywozem poza granice kraju

14/34

Dostawa towarów pomiędzy oddziałem a siedzibą spółki

17/33

Dostawa towarów z montażem na terytorium Unii Europejskiej

7/37

Dostawa towaru do państwa trzeciego na rzecz kontrahenta unijnego

3/41

Dostawa wraz z montażem poza granicami kraju na zlecenie polskiej firmy

16/41

Dowód przekazania przez nabywcę numeru VAT UE

24/38

Ewidencjonowanie i deklarowanie importu usług w ewidencji JPK_VAT

20/42

Fakturowanie usług noclegowych świadczonych na rzecz zagranicznych odbiorców

18/38

Import towarów kupionych od unijnego podatnika
Import towarów rozliczany od 1 lipca 2020 r. w deklaracji podatkowej

8/41
12/36

Import usług dokonywany przez podatnika zwolnionego z opodatkowania

6/45

Import usług elektronicznych opodatkowanych przez zagranicznego usługodawcę

7/38

Import usług kształcenia zawodowego

Import usług od podmiotu zwolnionego z opodatkowania
Import usług udokumentowany fakturą bez adnotacji o odwrotnym obciążeniu

Jak rozliczyć braki w towarach zakupionych w ramach WNT?
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Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw płynnych?

Jak udokumentować wywóz towarów w ramach WDT?

24/41

6/35

Jak wykazać w JPK_VAT sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju opodatkowaną w innym państwie

24/34

Jak zdefiniować stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej?

21/33

Konsekwencje udziału w karuzeli podatkowej

16/30

Korygowanie WNT po upływie 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego

23/36

Korygowanie WNT w przypadku zwrotu towarów

18/35

Korygowanie krajowej transakcji dokonywanej na rzecz unijnego podatnika

10/43

Koszty wliczone do podstawy opodatkowania importu towarów

10/39

Kradzież towarów w czasie rozładunku - rozliczenie WNT

17/38

Kradzież towarów wywożonych poza terytorium kraju - sposób rozliczenia dostawy

21/36

Kurs walut dla potrzeb rozliczania podatku VAT - planowane zmiany

24/30

Miejsce opodatkowania dostawy i montażu linii produkcyjnej

5/38

Miejsce opodatkowania i stawka VAT dla usług transportowych świadczonych na rzecz podatnika spoza UE

1/38

Międzynarodowe przewozy okazjonalne osób

10/35

Montaż światłowodu i abonament za usługi telewizyjne i dostarczanie internetu

22/42

Nabycie patentu od firmy z Niemiec

14/31

Nabycie towarów spoza UE odprawianych w państwie unijnym

20/41

Nabycie usług od zagranicznego podmiotu niewystępującego w charakterze podatnika

17/36

Nabycie usług wewnątrzwspólnotowego transportu towarów drogą morską

5/45

Nieodpłatny import i wydzierżawienie maszyny bez wynagrodzenia

13/44

Nietransakcyjne przemieszczenia towarów do Polski

21/40

Nowelizacja dyrektywy dotycząca handlu elektronicznego od 1 lipca 2021 r.

17/28

Obowiązek podatkowy dla importu towarów objętych procedurą wpisu do rejestru zgłaszającego

22/40

Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu usług transportowych

5/43

Obowiązek podatkowy przy zagranicznej transakcji komisowej

15/43

Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów

22/45

Obowiązek składania informacji VAT-23 przy nabyciu sprowadzanych samochodów

4/37

Odliczenie VAT od importu towarów

4/39

Opodatkowanie kosztów transportu towarów dostarczanych w ramach WDT

6/42

Opodatkowanie usług w zakresie BHP świadczonych dla podmiotu spoza UE

18/41

Opodatkowanie zakupu praw do emisji gazów cieplarnianych od zagranicznego dostawcy
Opóźniona rejestracja VAT UE

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

9/41
10/45

Str. 13 z 25

Oświadczenie nabywcy potwierdzające transport towarów do państwa przeznaczenia

17/31

Otrzymanie faktury przed dostawą towarów

11/48

Otrzymanie pożyczki od zagranicznego udziałowca

14/37

Oznaczenie waluty na fakturze

22/49

Planowane zmiany w stosowaniu procedury Tax Free

23/33

Podatek u źródła w podstawie opodatkowania importu usług

20/43

Podmioty zagraniczne a prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT

1/30

Podstawa opodatkowania eksportu rozliczanego w ramach procedury VAT marża

4/41

Potwierdzanie WDT w 2020 r.

8/35

Prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu

14/36

Premia pieniężna otrzymana od nabywcy towarów

23/39

Projektowane zmiany w rozliczaniu transakcji w obrocie z zagranicą

5/34

Projekt rozporządzenia zmieniającego wzór deklaracji importowej

9/30

Przedpłata na poczet eksportu towarów wysyłanych po kilku miesiącach

16/37

Przemieszczenie własnych towarów do innego państwa UE

10/42

Publikacja elektroniczna na zagranicznym portalu

19/45

Pytania prejudycjalne skierowane do TSUE dotyczące polskiego pakietu paliwowego
Refakturowanie międzynarodowych usług transportu towarów

Rozliczanie usług elektronicznych i telekomunikacyjnych w procedurze MOSS

1/27
19/43

1/34

Rozliczenie WNT przez podatnika nieposiadającego numeru VAT UE

13/39

Rozliczenie importu usług w przypadku korzystania z serwisu pośrednika

10/40

Rozliczenie rabatu potransakcyjnego dotyczącego importowanych towarów

12/38

Rozliczenie transakcji łańcuchowej w przypadku zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

9/37

Rozliczenie zakupu towarów od firmy spoza UE

2/39

Rozliczenie zakupu usług wstępu na zagraniczny kongres

3/37

Sankcje w VAT przy transakcjach niebędących elementem oszustwa podatkowego

18/30

Sposób opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

14/31

Sposób opodatkowania usług tłumaczeń dla podatnika spoza UE

22/48

Sprzedaż stolarki okiennej na rzecz zagranicznego nabywcy, który nie podał numeru VAT UE

22/47

Sprzedaż towarów na rzecz członka zagranicznej grupy podatkowej

3/39

Sprzedaż wysyłkowa towarów poza terytorium UE na rzecz niepodatników

7/35

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju a rejestracja VAT UE

6/43

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju części do samochodów i motocykli

9/31
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Stawka VAT na dostawę towarów poddawanych przerobowi przed wywozem

6/39

Stawka VAT na krajową dostawę towarów i usług na rzecz wojsk NATO - wyrok NSA

4/34

Świadczenie usług budowlanych na terytorium Szwecji

2/35

Świadczenie usług poza terytorium kraju dla polskiego odbiorcy

11/47

Terminy rozliczania VAT od WNT - stanowisko organów podatkowych i sądów

16/34

Termin zwrotu VAT z zagranicznego urzędu podatkowego

15/38

Transakcja trójstronna w przypadku zaimportowania towarów

15/41

Transakcje komisowe w obrocie z zagranicą

14/28

Transakcje zagraniczne w nowej strukturze JPK_VAT

15/35

Usługa budowlana świadczona dla polskiego nabywcy poza terytorium kraju

6/40

Usługi reklamowe świadczone dla fundacji spoza UE

5/41

W jaki sposób rozliczać zaliczki dotyczące eksportu i WDT?

8/38

WDT w przypadku wywozu towarów w późniejszym terminie

8/31

Warunki stosowania faktur elektronicznych w obrocie z zagranicą

Warunki stosowania stawki VAT 0% do świadczeń na rzecz przewoźników lotniczych
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów od podmiotu powiązanego w nowym JPK_V7M

11/36

7/41
23/40

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące implementacji przepisów dyrektywy 2018/1910

2/33

Wykonanie usług na towarach, które opuszczą terytorium UE

4/43

Wynajem krótkoterminowy samochodów w Polsce i poza jej granicami

4/40

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE - skutki w podatku VAT

19/38

Wytworzenie biżuterii jako kompleksowe świadczenie usług - wyrok WSA

18/33

Wywóz towarów do państwa unijnego na rzecz nabywcy z państwa trzeciego

8/46

Zaciągnięcie kredytu w zagranicznym banku

2/41

Zagraniczne transakcje z odwrotnym obciążeniem ujmowane w JPK_VAT

Zakup książek w wersji elektronicznej od unijnego sprzedawcy

22/42

1/42

Zakup maszyn spoza UE odprawianych na terytorium państwa członkowskiego

13/42

Zakup od unijnej firmy usług transportowych świadczonych przez polskiego przewoźnika

11/38

Zakup od unijnego sprzedawcy towarów dostarczonych przez Pocztę Polską

24/36

Zakup reklamy w mediach społecznościowych od zagranicznego podatnika

2/39

Zakup towarów na terytorium kraju od zagranicznego dostawcy

19/41

Zakup towarów na terytorium kraju od zagranicznego dostawcy

11/43

Zakup używanego samochodu z Niemiec, opodatkowanego w systemie marży

20/39

Zakup w innym państwie UE części zamiennych montowanych na statku
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Zapłata za WNT na rachunek bankowy dostawcy spoza białej listy

1/37

Zbiorcze refakturowanie usług na zagranicznego podatnika

1/40

"Zerowe" informacje podsumowujące

15/45

Zmiana zasad opodatkowania importu towarów

15/31

Zmiany do ustawy o VAT w transakcjach z zagranicą

12/33

Zmiany w opodatkowaniu transakcji zagranicznych

13/36

Zwrot kosztów transportu towarów po uznanej reklamacji

22/46

Zwrot poniesionych kosztów dostosowania linii produkcyjnej od zagranicznej firmy

20/39

5. Porady i komentarze
JPK_VAT z deklaracją w spółdzielniach mieszkaniowych

24/47

Komu przysługuje zwrot kosztów obsługi rachunków rozliczeniowych i rachunków VAT?

17/41

Korekta podatku naliczonego przy zmianie przeznaczenia towarów

4/44

Korekta podatku naliczonego w związku z powrotem do zwolnienia z VAT

21/44

Miejsce opodatkowania usług magazynowania towarów - wyrok NSA

12/40

Nabycie usług o charakterze niematerialnym w świetle ustawy o VAT

3/43

Nieodpłatne przekazanie towarów o niskiej wartości w świetle ustawy o VAT

22/51

Nowy JPK_VAT z deklaracją w pytaniach Czytelników

14/39

Obowiązki podatników VAT w zakresie informowania o schematach podatkowych (MDR)

23/42

Praktyczne zastosowanie Nomenklatury scalonej CN 2020 i PKWiU 2015

15/46

Proporcja VAT a czynności opodatkowane, zwolnione i niepodlegające opodatkowaniu

18/44

Przedłużenie terminu zwrotu VAT przez organ podatkowy

19/47

Roczna korekta podatku VAT odliczanego proporcjonalnie w 2019 r.

2/43

Skutki wykreślenia podatnika z rejestru VAT

10/47

Sprzedaż towarów przez komornika w drodze licytacji a prawo do odliczenia VAT przez nabywcę

16/43

Stałe miejsce prowadzenia działalności spółki dominującej

5/47

Stawka VAT dla usług organizacji przyjęć na terenie obiektów sportowych

1/44

Świadczenie usług przez internet w okresie epidemii

13/46

Transakcje faktoringowe w świetle ustawy o VAT

7/45

Warunki zwolnienia z VAT usług opieki medycznej

8/47

Zakupy z użyciem karty paliwowej lub aplikacji mobilnej

20/45

Zaliczenie zwrotu VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

11/49

Zastosowanie właściwego kursu walut do przeliczania faktur

6/47

Zmiana stanowiska organów podatkowych w sprawie spisu z natury po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego

9/44
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6. VAT od podstaw
Jak korzystać z wiążącej informacji stawkowej - odpowiedzi na pytania Czytelników

8/51

Jak opodatkować dostawę budynków i lokali?

22/54

Jak rozliczać import usług?

19/50

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

23/47

Jak zapłacić należność w systemie podzielonej płatności?

1/47

Kary i odszkodowania w świetle ustawy o VAT

6/50

Obowiązki rejestracyjne podatników VAT dokonujących transakcji krajowych

4/49

Obrót wierzytelnościami w świetle ustawy o VAT

11/52

Opodatkowanie najmu nieruchomości

21/47

Realizacja zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi a podatek VAT

12/44

Regulowanie należności kartą płatniczą a podatek VAT

13/48

Rozliczanie VAT w przypadku transakcji dokonywanych z rolnikiem ryczałtowym

5/51

Rozliczanie podatku VAT przez pełnomocnika podatnika

3/46

Skutki podatkowe powstania niedoboru towarów w pytaniach Czytelników

10/52

Spółka cywilna jako podatnik VAT - prawa i obowiązki wspólników

17/43

Szczególne terminy odliczania VAT w obrocie krajowym

2/49

Świadczenie usług transportowych w świetle ustawy o VAT

15/49

Terminy odliczania podatku naliczonego

16/45

Warunki korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT

18/48

Warunki stosowania obniżonej stawki VAT na usługi budowlane od 1 lipca 2020 r.

14/46

Wynajem samochodów służbowych pracownikom a podatek VAT

9/47

Zasady rozliczania VAT przez małych podatników w 2021 r.

20/49

Zasady rozliczania faktur korygujących

24/51

Zasady ustalania stawki VAT

7/49

7. Wzory pism i formularzy
Deklaracja importowa VAT-IM - sposób wypełniania

13/51

Jak dokonać korekty ulgi na złe długi w nowym JPK _VAT z deklaracją?

18/52

Jak ustalić szacunkowo wskaźnik proporcji sprzedaży - wzór wniosku

1/50

Jak w JPK_VAT wykazać ujemną marżę przy sprzedaży towaru używanego?

Jak w okresie epidemii uwolnić środki z rachunku VAT - wzór wniosku

24/54

8/54

Jak wykazać dostawę towarów opodatkowanych na zasadzie marży w nowym JPK_VAT?

10/54

Nowa deklaracja VAT-8 dla podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT

21/50
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Nowe zasady składania zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy

15/52

Nowy wzór formularza VAT-9M

20/54

Nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE

14/50

Obowiązek złożenia formularza VAT-Z przy likwidacji działalności gospodarczej

12/47

Plik JPK_V7M - sposób wypełnienia części deklaracyjnej i ewidencyjnej w zakresie podatku należnego

16/49

Realizacja ulgi na zakup kasy on-line przez podatnika zwolnionego z VAT

3/50

Roczna korekta VAT naliczonego w deklaracji VAT

4/52

Rozliczenie ulgi na złe długi - sposób ujęcia w ewidencji zakupu VAT

6/54

Terminy dokonywania przeglądów technicznych kas

9/50

Towary używane opodatkowane w procedurze VAT marża w JPK_VAT z deklaracją

Wzór faktury korygującej oznaczonej wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"

23/51

5/55

Wzór faktury w walucie obcej przy stosowaniu cen sprzedaży brutto

22/57

Wzór noty korygującej do faktury wystawionej bez oznaczenia MPP

11/55

Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności podatku VAT w związku z sytuacją kryzysową

7/53

Wzór zawiadomienia o wykonywaniu czynności opodatkowanych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

19/54

Zakres danych zawartych w deklaracji i ewidencji - wzór JPK_V7M w części dotyczącej rozliczenia VAT naliczonego

17/47

Zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy podatników VAT

2/52

8. Podatek akcyzowy
Dostawa wewnątrzwspólnotowa i eksport napojów alkoholowych oznaczonych znakami akcyzy

18/57

Ewidencja prowadzona przez podmiot zużywający skażony alkohol etylowy zwolniony od akcyzy

11/57

Jak złożyć wniosek o zwrot akcyzy od zakupu paliwa rolniczego?

16/56

Nabycie wewnątrzwspólnotowe aromatów zawierających alkohol etylowy

20/57

Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego dopuszczonego wcześniej do obrotu w innym państwie UE

22/60

Nowe wyższe stawki akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

2/57

Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej związany z powstaniem zobowiązania podatkowego w akcyzie

17/53

Obowiązki podmiotów zużywających napoje alkoholowe do produkcji artykułów spożywczych

21/53

Obowiązki w podatku akcyzowym Spółki będącej prosumentem energii odnawialnej

1/53

Obowiązki związane z obrotem suszem tytoniowym przez pośredniczący podmiot tytoniowy

7/57

Olej opałowy z obniżoną stawką akcyzy od kwietnia 2020 r. tylko dla podmiotów zarejestrowanych

6/58

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich od 1 lipca 2020 r.

Potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie przez podmiot zużywający
Produkcja preparatów biobójczych na bazie alkoholu etylowego skażonego

Skażenie alkoholu etylowego na cele zwolnienia od akcyzy wyłącznie w składzie podatkowym
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Sprzedaż i nabycie paliw opałowych - obowiązki rejestracyjne

5/59

Termin złożenia wniosku o zwrot akcyzy od zakupu paliwa rolniczego upływa 2 marca 2020 r.

3/54

Warunki stosowania obniżonej stawki akcyzy na paliwa opałowe sprzedawane w kraju

9/55

Warunki zwolnienia od akcyzy zwróconego przeterminowanego piwa

13/55

Wewnątrzwspólnotowe nabycie oleju płuczkowego a obowiązki w zakresie akcyzy

24/57

Zakup alkoholu etylowego na cele związane z dezynfekcją

12/50

Zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego typu ambulans nabytego wewnątrzwspólnotowo

15/56

Zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego sprowadzonego do kraju przez osobę fizyczną

19/57

Zwolnienie od akcyzy węglowodorów gazowych przeznaczonych na cele opałowe

23/56

9. VAT w pytaniach i odpowiedziach
Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

6/62

Biała lista podatników a rachunki kredytowe, faktoringowe i cesyjne

1/59

Bony wystawiane przez restaurację

24/60

Brak sankcji przy zapłacie w ratach za towary objęte MPP

5/63

Brak zapłaty w MPP przez osobę fizyczną a odpowiedzialność karna skarbowa

3/62

Czy kara umowna podlega opodatkowaniu VAT?

13/63

Czy stosowanie wskaźnika proporcji przy działalności mieszanej jest obowiązkowe?

20/64

Darowizna leków dla szpitala w związku ze zwalczaniem koronawirusa

11/61

Data wystawienia faktury inna niż data dostawy towaru
Dłużnik w stanie upadłości a prawo do skorzystania z ulgi na złe długi

Dokumentowanie transakcji dokonanej przez dwóch nabywców

1/57
12/56

7/66

Dokument uprawniający do odliczenia VAT

12/59

Dostawa nieruchomości po ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej obiektu

18/60

Dostawa nieruchomości przez komornika

11/65

Dostawa regałów stalowych z półkami drewnianymi a MPP

19/64

Dzierżawa gruntu przez małżonków

8/64

Faktura uwzględniająca transakcje objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz opodatkowane na zasadach ogólnych

10/65

Faktura z adnotacją "mechanizm podzielonej płatności" w przypadku świadczenia usług nadzoru i kontroli

11/60

Faktura z zawyżoną stawką VAT a prawo do odliczenia podatku naliczonego

21/60

Faktura zbiorcza a stosowanie MPP

9/64

Jak opodatkować usługę montażu monitoringu?

17/63

Jak oznaczyć w JPK_VAT usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych?

10/62

Jak udokumentować usługę w zakresie naprawy pojazdów?
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Kilka faktur dokumentujących jedną transakcję

14/65

Kod GTU przy sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym firmy

24/66

Kompensata należności a MPP

3/58

Korekta kwoty podatku odliczonego przy likwidacji działalności gospodarczej

9/60

Koszty notarialne ponoszone przy rozszerzeniu zakresu działalności spółki a prawo do odliczenia VAT

15/62

Leasing finansowy a moment powstania obowiązku podatkowego

21/63

Leasing naczepy ciężarowej a prawo do odliczenia VAT

17/59

Likwidacja środka trwałego przy stosowaniu wskaźnika proporcji

10/64

MPP przy sprzedaży samochodu

21/64

Metoda kasowa przy rozpoczęciu działalności gospodarczej a miesięczne rozliczanie VAT

14/61

Moment odliczenia podatku VAT z faktur korygujących in plus

18/63

Montaż paneli fotowoltaicznych

3/63

Możliwość zastosowania zwolnienia w związku ze sprzedażą gruntu a dane zawarte w studium uwarunkowań

23/61

Nieprawidłowa data dostawy na fakturze

15/58

Nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia VAT

3/64

Niska wartość transakcji a płatność na rachunek spoza białej listy

5/61

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności w przypadku dostaw konstrukcji stalowych

1/62

Obowiązek podatkowy od wydanych nieodpłatnie gratisów

15/61

Obowiązek podatkowy w przypadku wystawienia faktury z opóźnieniem

13/64

Obowiązek podatkowy z tytułu organizacji eventów

18/64

Ocena pierwszego zasiedlenia w przypadku nieruchomości w stanie surowym zamkniętym

20/64

Odliczenie VAT od wydatków ponoszonych w związku z umową zlecenia

3/59

Odliczenie VAT od mediów

10/63

Odliczenie VAT od powypadkowej naprawy auta

24/63

Odliczenie VAT od wydatków na remont drogi dojazdowej do garaży

15/66

Odliczenie VAT od zakupu mieszkań przeznaczonych na wynajem pracownikom

1/65

Odliczenie VAT od zakupu przyczepy

23/62

Odliczenie VAT od zakupu usługi kateringowej

14/64

Odliczenie VAT przy błędnym kursie waluty

24/67

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

9/63

Odliczenie VAT z duplikatu faktury "odwrotne obciążenie"

8/64

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi

18/65

Odliczenie podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji

19/60

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

Str. 20 z 25

Opłata za nieterminowy zwrot książek do biblioteki

5/66

Opodatkowanie dopłaty otrzymanej przez nabywcę energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen prądu na rynku

6/65

Opodatkowanie podatkiem VAT aportu nieruchomości zabudowanej

24/64

Opodatkowanie podatkiem VAT aportu wniesionego przez gminę do spółki z o.o.

20/66

Opodatkowanie podatkiem VAT tantiem

23/65

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności spółki jawnej

2/60

Opodatkowanie udzielenia oprocentowanej pożyczki

4/66

Otrzymanie faktur w formie elektronicznej a prawo do odliczenia podatku VAT

Otrzymanie faktury po wykonaniu usługi a prawo do odliczenia VAT
Otrzymanie nagrody rzeczowej a VAT

Oznaczanie towarów i usług w JPK_VAT

14/62

1/61
15/58

2/63

Oznaczenie B_ MPV_PROWIZJA w JPK_VAT z deklaracją

20/61

Oznaczenie "MPP" w nowym JPK_VAT

10/61

Partycypacja podwykonawcy w kosztach budowy - sposób dokumentowania

17/62

Podatnicy zwolnieni przedmiotowo z VAT a obowiązek składania nowego JPK_VAT

22/63

Poniesienie kosztów sprzedaży samochodu a prawo do odliczenia VAT

13/62

Ponowna faktura korygująca dotycząca danej sprzedaży

7/62

Potrącenie kaucji gwarancyjnej przy dokonywaniu płatności a obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego

16/59

Prawidłowe dokumentowanie prowizji otrzymanej z firmy ubezpieczeniowej

21/60

Prawidłowe ewidencjonowanie faktur zakupu w JPK_V7M

22/63

Prawidłowe sporządzanie deklaracji VAT-7 przy mechanizmie podzielonej płatności

1/58

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów przeznaczonych na cele osobiste pracowników

21/64

Prawo do skorzystania z ulgi na złe długi przy zarządzie sukcesyjnym

15/63

Prawo do odliczenia VAT z paragonu dokumentującego przejazd autostradą

2/59

Prawo do odliczenia VAT od zakupów sfinansowanych dotacją

7/65

Prawo do odliczenia VAT od zakupów towarów/usług sfinansowanych mikropożyczką

12/61

Prawo do odliczenia VAT od zakupu posiłków dla pracowników

20/62

Prawo do odliczenia VAT przez rolnika

16/60

Prawo do odliczenia VAT z faktury z zawyżoną stawką VAT
Prowadzenie ksiąg rachunkowych a status rolnika ryczałtowego

Przekazanie lokalu użytkowego na cele osobiste

6/63
19/62

9/65

Przekazanie przedsiębiorstwa w formie darowizny

16/63

Przelew na rachunek powierniczy a prawo do odliczenia VAT

12/64
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Przelew zbiorczy z zastosowaniem MPP

17/65

Przesunięcia między produktami w ramach umowy z NFZ a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

14/58

Przywrócenie podmiotu do rejestru czynnych podatników VAT
Przywrócenie rejestracji jako podatnika VAT czynnego rozliczającego się kwartalnie

8/61
21/62

Rachunki pomocnicze w walutach obcych

3/65

Regulowanie zobowiązań w ratach na rachunek bankowy z białej listy podatników VAT

4/67

Rozliczenie faktur korygujących wystawionych przez przychodnię w związku ze zmianą stawki kapitacyjnej

Rozliczenie faktur wystawionych w ramach samofakturowania
Rozliczenie faktury korygującej in minus poprzez korektę deklaracji VAT

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego a limit zwolnienia z VAT

17/66

7/60
11/66

2/65

Sankcje przewidziane dla nabywcy w przypadku niezastosowania MPP

14/59

Sfinansowanie pracownikowi kosztów studiów a VAT

17/61

Skutki podatkowe obniżenia czynszu za najem lub odstąpienia od jego pobierania

23/64

Słomki makaronowe biodegradowalne - jaka stawka VAT przy ich sprzedaży?
Sposób ustalenia kwoty nabycia przy sprzedaży samochodów zabytkowych w procedurze VAT marża

Sprzedaż budynku w stanie surowym
Sprzedaż domków campingowych a obowiązek stosowania proporcji

Sprzedaż gruntu przejętego przez spółkę w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

5/65
16/65

6/64
11/63

2/62

Sprzedaż lokalu a korekta VAT naliczonego

22/64

Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemcy

17/59

Sprzedaż oddziału jednoosobowej działalności gospodarczej

21/58

Sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym firmy

19/66

Sprzedaż samochodu nabytego w systemie VAT marża

17/65

Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu

18/61

Sprzedaż towarów używanych poniżej ceny zakupu

1/56

Sprzedaż używanych części samochodowych a prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT

3/61

Stawka VAT dla dostawy kory

Stawka VAT dla usługi poboru opłaty targowej
Stawka VAT na otręby pszenne

Stawka VAT na dostawę domu jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

22/66

7/63
15/60

9/59

Stawka VAT na działalność rozrywkową

12/63

Symbol CN na fakturze sprzedaży

12/55

Świadczenie usług przy użyciu ciągnika rolniczego

24/66
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Termin uwolnienia środków z rachunku VAT

20/67

Termin zwrotu błędnego przelewu w MPP

8/63

Trójstronna umowa rozliczania należności na gruncie prawa podatkowego

4/63

Ubezpieczenia grupowe na życie a obowiązek ustalania prewspółczynnika

4/62

Umieszczanie symbolu PKWiU na fakturach

13/57

Uregulowanie należności w MPP za fakturę walutową

2/61

Usługi świadczone przez notariusza a obowiązkowy split payment

4/60

Właściwa stawka VAT dla robót budowlanych przy zabudowie bliźniaczej

12/57

Właściwe oznaczanie faktur MPP w nowym JPK_VAT

20/60

Właściwy urząd skarbowy dla spółki cywilnej w zakresie VAT

16/67

Wpłaty dokonywane na poczet przyszłych usług

24/61

Wskazanie na fakturze błędnej daty dostawy towarów

4/65

Wynajem samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

15/67

Wynajem samochodu osobowego w ramach działalności gospodarczej a 100% odliczenia VAT

13/58

Wystawienie zbiorczej korekty zmniejszającej VAT należny

3/66

Zakończenie działalności gospodarczej a rozliczenie najmu

18/62

Zakup mediów do gospodarstwa rolnego oraz domowego a odliczenie VAT

12/53

Zakup posiłków profilaktycznych a prawo do odliczenia VAT

19/63

Zakup prenumeraty a termin odliczenia VAT

18/65

Zakup samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności mieszanej

5/61

Zaliczka na poczet usług montażu instalacji fotowoltaicznej a MPP

12/62

Zapłata kartą płatniczą współmałżonka a prawo do odliczenia VAT

7/61

Zapłata należności na rzecz faktora w MPP

23/60

Zastosowanie procedury VAT marża w związku z organizacją warsztatów wyjazdowych

1/64

Zastosowanie właściwej stawki VAT do usług budowlanych

8/62

Zerowa deklaracja VAT i JPK_VAT

17/58

Zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT

22/67

Złożenie informacji VAT-26 po terminie
Zmiana danych nabywcy na fakturze dokumentującej zakup paliwa a obowiązek korekty JPK_VAT

6/61
13/60

Zwolnienie z VAT przy wykonywaniu badań klinicznych

1/66

Zwolnienie z VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości po ulepszeniach

3/57

Zwrot VAT po zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych

9/62

Zwrot na rachunek bankowy w przypadku braku czynności opodatkowanych
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10. Zmiany w przepisach
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek

9/66

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek

14/66

Nowe rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych

12/66

Nowe rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek

7/67

Nowe wzory deklaracji VAT

19/67

Nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11

10/67

Nowy wzór deklaracji VAT-IM

11/67

Nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE

14/66

Rozporządzenie w sprawie przesunięcia terminu instalacji kas on-line

13/66

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

14/67

W 2021 r. stawki VAT nie zostaną obniżone

21/66

Wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy podatników VAT

2/66

Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej

6/67

2

11/67

2

18/67

Zmiana ceny 1 m powierzchni mieszkalnej
Zmiana ceny 1 m powierzchni mieszkalnej

Zmiana przepisów akcyzowych

2/67

Zmiana rozporządzenia akcyzowego

6/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie PKWiU

2/66

Zmiana rozporządzenia w sprawie PKWiU

8/66

Zmiana rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących

9/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek

18/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu określenia proporcji

5/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień

9/66

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych

13/67

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

23/67

Zmiana rozporządzenia w zakresie wykazywania danych w nowym JPK_VAT

13/67

Zmiana rozporządzenia w zakresie wykazywania danych w nowym JPK_VAT

8/67

Zmiana rozporządzeń akcyzowych

12/67

Zmiana rozporządzeń akcyzowych

8/67

Zmiana rozporządzeń akcyzowych

21/66

Zmiana wzorów zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku od towarów i usług
Zmiana wzoru ZAW-NR
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Zmiany w ustawie o VAT, Ordynacji podatkowej

Zmiany w ustawie o VAT
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