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1. Koniecznie przeczytaj
Co nowego w VAT od 1 stycznia 2015 r.? 1/4

Czy limit 150.000 zł uprawniający do zwolnienia z VAT będzie obowiązywał do końca 2015 r.? 11/4

Definicja pierwszego zasiedlenia niezgodna z przepisami unijnymi – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 13/5

Jak zmiany w VAT wpłynęły na regulacje dotyczące zamówień publicznych? 12/6

Kasy rejestrujące w biurach rachunkowych - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów 12/5

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania sprzedaży kart "prepaid" 2/4

Limit 150.000 zł uprawniający do zwolnienia z VAT będzie obowiązywał do końca 2018 r. 15/4

Limity uprawniające do korzystania w 2016 r. ze statusu małego podatnika 20/4

Ministerstwo Finansów uruchomiło bazę weryfikacji podmiotów na potrzeby VAT 14/4

Negatywne konsekwencje dla rolników dokonujących zakupu paliwa od oszusta 22/5

Nowe regulacje w zakresie ulgi na złe długi – ustawa nowelizacyjna już w Senacie 6/4

Od 1 lipca 2015 r. koniec zakazu odliczania VAT od paliwa 8/4

Od 1 lipca 2015 r. koniec zakazu odliczania VAT od zakupu paliwa 12/4

Odliczanie VAT od zakupu paliwa – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów 13/4

Powrót do zwolnienia z VAT możliwy w trakcie roku – interpretacja ogólna Ministra Finansów 10/4

"Puste faktury" a odpowiedzialność karnoskarbowa – wyrok Trybunału Konstytucyjnego 11/5

Rejestracja podatników zwolnionych z opodatkowania w systemie MOSS 4/6

Senat rozszerza katalog towarów wrażliwych oraz objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia 7/4

Skutki nieterminowego złożenia informacji podsumowującej 17/4

Termin składania deklaracji podatkowych – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów 3/4

Ułatwienia dla podatników wynikające z nowej ustawy o administracji podatkowej 18/4

Utrata prawa do kwartalnego rozliczania VAT – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów 16/4

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie rozliczania VAT przez komorników sądowych 19/4

Wyrok TSUE w sprawie odliczenia VAT z faktury wystawionej przez nieuczciwego kontrahenta 23/4

Zakłady budżetowe nie są podatnikami VAT – uchwała NSA 22/4

Zasady odliczania VAT od samochodów firmowych pozostaną bez zmian 4/4

Zmiany w Ordynacji podatkowej już w 2016 r. 21/4

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r. 24/5

Zmiany w VAT uchwalone przez Sejm 5/4

Zmiany w ustawie o VAT od 1 lipca 2015 r. 9/4
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4049,190876,ministerstwo-finansow-uruchomilo-baze-weryfikacji-podmiotow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4049,190876,ministerstwo-finansow-uruchomilo-baze-weryfikacji-podmiotow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4156,194921,negatywne-konsekwencje-dla-rolnikow-dokonujacych-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4156,194921,negatywne-konsekwencje-dla-rolnikow-dokonujacych-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4156,194921,negatywne-konsekwencje-dla-rolnikow-dokonujacych-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3940,186287,nowe-regulacje-w-zakresie-ulgi-na-zle-dlugi-8211-ustawa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3940,186287,nowe-regulacje-w-zakresie-ulgi-na-zle-dlugi-8211-ustawa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3940,186287,nowe-regulacje-w-zakresie-ulgi-na-zle-dlugi-8211-ustawa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187451,od-1-lipca-2015-r-koniec-zakazu-odliczania-vat-od-paliwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187451,od-1-lipca-2015-r-koniec-zakazu-odliczania-vat-od-paliwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187451,od-1-lipca-2015-r-koniec-zakazu-odliczania-vat-od-paliwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4013,189650,od-1-lipca-2015-r-koniec-zakazu-odliczania-vat-od-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4013,189650,od-1-lipca-2015-r-koniec-zakazu-odliczania-vat-od-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4013,189650,od-1-lipca-2015-r-koniec-zakazu-odliczania-vat-od-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4030,190322,odliczanie-vat-od-zakupu-paliwa-8211-wyjasnienie-ministerstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4030,190322,odliczanie-vat-od-zakupu-paliwa-8211-wyjasnienie-ministerstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4030,190322,odliczanie-vat-od-zakupu-paliwa-8211-wyjasnienie-ministerstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3992,188622,powrot-do-zwolnienia-z-vat-mozliwy-w-trakcie-roku-8211.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3992,188622,powrot-do-zwolnienia-z-vat-mozliwy-w-trakcie-roku-8211.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3992,188622,powrot-do-zwolnienia-z-vat-mozliwy-w-trakcie-roku-8211.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4003,189281,puste-faktury-a-odpowiedzialnosc-karnoskarbowa-8211-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4003,189281,puste-faktury-a-odpowiedzialnosc-karnoskarbowa-8211-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4003,189281,puste-faktury-a-odpowiedzialnosc-karnoskarbowa-8211-wyrok.html?open=PDF
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2. Obrót krajowy
Aport usług do spółki cywilnej 10/20

Bezpłatny dowóz pracowników do firmy 2/20

Biura rachunkowe mogą korzystać ze zwolnienia z VAT – interpretacja ogólna Ministra Finansów 9/7

Brak NIP na fakturze zakupu 5/19

Brak czynności opodatkowanych – jak zoptymalizować rozliczenie VAT? 21/15

Brak faktury zaliczkowej – skutki u nabywcy towaru 19/7

Brak zysku nie przesądza o uznaniu czynności za nieodpłatną 14/16

Czy fakturę korygującą można wysłać listem zwykłym? 17/17

Czynsz płacony "z góry" – kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT? 11/8

Czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają opodatkowaniu VAT? 19/16

Czy otrzymywane napiwki podlegają opodatkowaniu VAT? 8/21

Czy pobierane przez gminę opłaty za korzystanie z przystanków podlegają opodatkowaniu VAT? 14/17

Czy wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu podlega VAT? 21/23

Deklaracja VAT wysłana do niewłaściwego urzędu skarbowego 3/25

Dłużnik w upadłości a ulga na złe długi – uchwała NSA 22/13

Dodatkowa działalność rolnika ryczałtowego 1/22

Dodatkowe świadczenia dla współpracujących przedsiębiorców 6/14

Dokumentowanie sprzedaży przez nabywcę 19/16

Dokumentowanie sprzedaży przez podatników zwolnionych z VAT 22/10

Dokumentowanie transakcji przez nabywców w pytaniach Czytelników 5/14

Dokumenty nazywane fakturą pro forma 19/14

Dostawa gruntu ornego przeznaczonego pod zabudowę 14/10

Dostawa książek – szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego 11/9

Dostawa niektórych towarów medycznych nie może korzystać z obniżonej stawki VAT – wyrok TSUE 13/15

Dostawa nieruchomości w świetle przepisów ustawy o VAT 12/7

Dostawa nieruchomości zabudowanych a VAT 10/17

Dostawa sprzętu przeciwpożarowego nie może korzystać z obniżonej stawki VAT – wyrok TSUE 3/22

Dostawa towaru przed terminem wystawienia faktury zaliczkowej 19/9

Dostawa wyrobu medycznego wraz z wyposażeniem dodatkowym 7/12

Działalność gospodarcza i najem prywatny 4/21

Działalność rolnicza – kto może być podatnikiem VAT? 18/14

Faktura VAT RR 19/13
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3756,183897,zwolnienia-z-obowiazku-stosowania-kas-rejestrujacych-w-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3756,183897,zwolnienia-z-obowiazku-stosowania-kas-rejestrujacych-w-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187497,zwolnienie-z-obowiazku-ewidencjonowania-obrotow-ze-wzgledu-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187497,zwolnienie-z-obowiazku-ewidencjonowania-obrotow-ze-wzgledu-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187497,zwolnienie-z-obowiazku-ewidencjonowania-obrotow-ze-wzgledu-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4057,191456,zwolnienie-z-obowiazku-stosowania-kasy-zalezy-od-rodzaju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4057,191456,zwolnienie-z-obowiazku-stosowania-kasy-zalezy-od-rodzaju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4057,191456,zwolnienie-z-obowiazku-stosowania-kasy-zalezy-od-rodzaju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3756,183907,zwolnienie-ze-wzgledu-na-liczbe-swiadczonych-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3756,183907,zwolnienie-ze-wzgledu-na-liczbe-swiadczonych-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3756,183907,zwolnienie-ze-wzgledu-na-liczbe-swiadczonych-uslug.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3776.html
http://www.gofin.pl
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4. Obrót z zagranicą
Czynności zrównane z WNT 20/35

Data powstania obowiązku podatkowego i termin odliczenia podatku VAT w imporcie towarów 11/29

Data powstania obowiązku podatkowego w WDT 12/37

Data powstania obowiązku podatkowego w eksporcie 2/38

Data powstania obowiązku podatkowego w eksporcie 17/39

Deklaracje składane w ramach stosowania procedury MOSS 8/33

Deklarowanie usług świadczonych dla podatników spoza UE 22/39

Dodatkowe adnotacje na fakturach dokumentujących WDT 15/40

Dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium UE 14/26

Dokumenty uprawniające do opodatkowania eksportu stawką 0% 3/42

Doręczanie przesyłek – usługi pocztowe czy transportowe? 8/30

Dostawa towarów, które nie opuszczają terytorium kraju 16/39

Dostawa towarów dla firmy spoza UE, gdy płatnikiem jest unijny podmiot 11/42

Dostawa towarów do innego państwa UE na zlecenie firmy spoza terytorium Unii 9/37

Dostawa towarów do polskiego oddziału zagranicznej firmy 18/36

Dostawa towarów na rzecz zagranicznych odbiorców przez podatnika zwolnionego z opodatkowania 14/42

Dostawa towarów oraz świadczenie usług na rzecz przewoźników lotniczych 7/30

Dostawa towarów transportowanych przez ostatniego uczestnika transakcji łańcuchowej 21/40

Dostawa towarów wywożonych do innego państwa niż siedziba nabywcy 21/45

Dostawa wewnątrzwspólnotowa realizowana na rzecz unijnych oddziałów polskiej spółki 13/31

Eksport, czyli dostawa towarów wywożonych poza terytorium UE 22/34

Eksport towarów objętych procedurą wywozu w innym państwie UE 14/27

Eksport towarów w transakcji łańcuchowej 23/41

Faktura elektroniczna przesłana przez kontrahenta z UE 12/38

Faktura wystawiona przez unijną firmę za usługi reklamowe 10/33

Faktura za transport towarów wykonany poza terytorium UE 3/41

Faktura za wpłatę składki członkowskiej do zagranicznej organizacji 8/42

Fakturowanie i deklarowanie usług finansowych niepodlegających opodatkowaniu 11/33

Faktury w walucie obcej – sposób wyliczenia podatku VAT 6/40

Formalności związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem pojazdów rejestrowanych w Polsce 10/32

Funkcja przedstawiciela podatkowego w przepisach ustawy o VAT 13/34

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4122,193960,czynnosci-zrownane-z-wnt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4122,193960,czynnosci-zrownane-z-wnt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4122,193960,czynnosci-zrownane-z-wnt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4003,189313,data-powstania-obowiazku-podatkowego-i-termin-odliczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4003,189313,data-powstania-obowiazku-podatkowego-i-termin-odliczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4003,189313,data-powstania-obowiazku-podatkowego-i-termin-odliczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4013,189688,data-powstania-obowiazku-podatkowego-w-wdt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4013,189688,data-powstania-obowiazku-podatkowego-w-wdt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4013,189688,data-powstania-obowiazku-podatkowego-w-wdt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3771,184283,data-powstania-obowiazku-podatkowego-w-eksporcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3771,184283,data-powstania-obowiazku-podatkowego-w-eksporcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3771,184283,data-powstania-obowiazku-podatkowego-w-eksporcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4083,192545,data-powstania-obowiazku-podatkowego-w-eksporcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4083,192545,data-powstania-obowiazku-podatkowego-w-eksporcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4083,192545,data-powstania-obowiazku-podatkowego-w-eksporcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187521,deklaracje-skladane-w-ramach-stosowania-procedury-moss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187521,deklaracje-skladane-w-ramach-stosowania-procedury-moss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187521,deklaracje-skladane-w-ramach-stosowania-procedury-moss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4156,194970,deklarowanie-uslug-swiadczonych-dla-podatnikow-spoza-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4156,194970,deklarowanie-uslug-swiadczonych-dla-podatnikow-spoza-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4156,194970,deklarowanie-uslug-swiadczonych-dla-podatnikow-spoza-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4057,191469,dodatkowe-adnotacje-na-fakturach-dokumentujacych-wdt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4057,191469,dodatkowe-adnotacje-na-fakturach-dokumentujacych-wdt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4057,191469,dodatkowe-adnotacje-na-fakturach-dokumentujacych-wdt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4049,190903,dokumenty-potwierdzajace-wywoz-towarow-poza-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4049,190903,dokumenty-potwierdzajace-wywoz-towarow-poza-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4049,190903,dokumenty-potwierdzajace-wywoz-towarow-poza-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3785,184879,dokumenty-uprawniajace-do-opodatkowania-eksportu-stawka-0.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3785,184879,dokumenty-uprawniajace-do-opodatkowania-eksportu-stawka-0.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3785,184879,dokumenty-uprawniajace-do-opodatkowania-eksportu-stawka-0.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187512,doreczanie-przesylek-8211-uslugi-pocztowe-czy-transportowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187512,doreczanie-przesylek-8211-uslugi-pocztowe-czy-transportowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187512,doreczanie-przesylek-8211-uslugi-pocztowe-czy-transportowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4072,192028,dostawa-towarow-ktore-nie-opuszczaja-terytorium-kraju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4072,192028,dostawa-towarow-ktore-nie-opuszczaja-terytorium-kraju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4072,192028,dostawa-towarow-ktore-nie-opuszczaja-terytorium-kraju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4003,189321,dostawa-towarow-dla-firmy-spoza-ue-gdy-platnikiem-jest-unijny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4003,189321,dostawa-towarow-dla-firmy-spoza-ue-gdy-platnikiem-jest-unijny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4003,189321,dostawa-towarow-dla-firmy-spoza-ue-gdy-platnikiem-jest-unijny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3976,188090,dostawa-towarow-do-innego-panstwa-ue-na-zlecenie-firmy-spoza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3976,188090,dostawa-towarow-do-innego-panstwa-ue-na-zlecenie-firmy-spoza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3976,188090,dostawa-towarow-do-innego-panstwa-ue-na-zlecenie-firmy-spoza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4096,192989,dostawa-towarow-do-polskiego-oddzialu-zagranicznej-firmy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4096,192989,dostawa-towarow-do-polskiego-oddzialu-zagranicznej-firmy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4096,192989,dostawa-towarow-do-polskiego-oddzialu-zagranicznej-firmy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4049,190916,dostawa-towarow-na-rzecz-zagranicznych-odbiorcow-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4049,190916,dostawa-towarow-na-rzecz-zagranicznych-odbiorcow-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4049,190916,dostawa-towarow-na-rzecz-zagranicznych-odbiorcow-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3955,187154,dostawa-towarow-oraz-swiadczenie-uslug-na-rzecz-przewoznikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3955,187154,dostawa-towarow-oraz-swiadczenie-uslug-na-rzecz-przewoznikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3955,187154,dostawa-towarow-oraz-swiadczenie-uslug-na-rzecz-przewoznikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4143,194602,dostawa-towarow-transportowanych-przez-ostatniego-uczestnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4143,194602,dostawa-towarow-transportowanych-przez-ostatniego-uczestnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4143,194602,dostawa-towarow-transportowanych-przez-ostatniego-uczestnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4143,194605,dostawa-towarow-wywozonych-do-innego-panstwa-niz-siedziba.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4143,194605,dostawa-towarow-wywozonych-do-innego-panstwa-niz-siedziba.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4143,194605,dostawa-towarow-wywozonych-do-innego-panstwa-niz-siedziba.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4030,190377,dostawa-wewnatrzwspolnotowa-realizowana-na-rzecz-unijnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4030,190377,dostawa-wewnatrzwspolnotowa-realizowana-na-rzecz-unijnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4030,190377,dostawa-wewnatrzwspolnotowa-realizowana-na-rzecz-unijnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4156,194961,eksport-czyli-dostawa-towarow-wywozonych-poza-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4156,194961,eksport-czyli-dostawa-towarow-wywozonych-poza-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4156,194961,eksport-czyli-dostawa-towarow-wywozonych-poza-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4049,190904,eksport-towarow-objetych-procedura-wywozu-w-innym-panstwie-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4049,190904,eksport-towarow-objetych-procedura-wywozu-w-innym-panstwie-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4049,190904,eksport-towarow-objetych-procedura-wywozu-w-innym-panstwie-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4167,195690,eksport-towarow-w-transakcji-lancuchowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4167,195690,eksport-towarow-w-transakcji-lancuchowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4167,195690,eksport-towarow-w-transakcji-lancuchowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4013,189689,faktura-elektroniczna-przeslana-przez-kontrahenta-z-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4013,189689,faktura-elektroniczna-przeslana-przez-kontrahenta-z-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4013,189689,faktura-elektroniczna-przeslana-przez-kontrahenta-z-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3992,188656,faktura-wystawiona-przez-unijna-firme-za-uslugi-reklamowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3992,188656,faktura-wystawiona-przez-unijna-firme-za-uslugi-reklamowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3992,188656,faktura-wystawiona-przez-unijna-firme-za-uslugi-reklamowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3785,184877,faktura-za-transport-towarow-wykonany-poza-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3785,184877,faktura-za-transport-towarow-wykonany-poza-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3785,184877,faktura-za-transport-towarow-wykonany-poza-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187530,faktura-za-wplate-skladki-czlonkowskiej-do-zagranicznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187530,faktura-za-wplate-skladki-czlonkowskiej-do-zagranicznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3966,187530,faktura-za-wplate-skladki-czlonkowskiej-do-zagranicznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4003,189316,fakturowanie-i-deklarowanie-uslug-finansowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4003,189316,fakturowanie-i-deklarowanie-uslug-finansowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4003,189316,fakturowanie-i-deklarowanie-uslug-finansowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3940,186327,faktury-w-walucie-obcej-8211-sposob-wyliczenia-podatku-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3940,186327,faktury-w-walucie-obcej-8211-sposob-wyliczenia-podatku-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3940,186327,faktury-w-walucie-obcej-8211-sposob-wyliczenia-podatku-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3992,188655,formalnosci-zwiazane-z-wewnatrzwspolnotowym-nabyciem-pojazdow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3992,188655,formalnosci-zwiazane-z-wewnatrzwspolnotowym-nabyciem-pojazdow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3992,188655,formalnosci-zwiazane-z-wewnatrzwspolnotowym-nabyciem-pojazdow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4030,190378,funkcja-przedstawiciela-podatkowego-w-przepisach-ustawy-o-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4030,190378,funkcja-przedstawiciela-podatkowego-w-przepisach-ustawy-o-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4030,190378,funkcja-przedstawiciela-podatkowego-w-przepisach-ustawy-o-vat.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3776.html
http://www.gofin.pl
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Import międzynarodowych usług przewozowych rozliczanych miesięcznie 13/40

Import próbek i materiałów reklamowych 8/39

Import towarów od unijnego dostawcy 14/34

Import usług badawczych 8/43

Import usług oraz sporadyczne nabycia wewnątrzwspólnotowe w informacji podsumowującej 5/36

Import usług reklamowych dokonany przez podatnika zwolnionego z opodatkowania 17/32

Import usług ubezpieczeniowych 24/38

Internetowy zakup oprogramowania wraz z licencją na jego użytkowanie 14/39

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie podstawy opodatkowania importu towarów 20/33

Jak rozliczyć sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju? 12/28

Kompleksowe usługi turystyczne – wyrok NSA 23/37

Korekta WDT w związku ze zwrotem towarów 2/36

Korygowanie WDT w związku ze zwrotem towarów 16/40

Korygowanie importu usług 4/32

Korygowanie podatku VAT z tytułu importu usług odliczonego przez dłużnika 10/31

Koszt transportu towarów w podstawie opodatkowania WDT 10/38

Koszty transportu w podstawie opodatkowania importowanych towarów 7/37

Kurs walut stosowany do zbiorczych faktur korygujących WNT 17/38

Kurs walut w imporcie towarów 16/42

Kurs walut w imporcie usług – wyrok WSA 10/26

Miejsce opodatkowania importu towarów 20/40

Miejsce opodatkowania kompleksowych usług logistycznych 7/33

Miejsce opodatkowania usług chowu i hodowli zwierząt 7/41

Miejsce opodatkowania usług świadczonych dla podatnika spoza UE 5/34

Moment powstania obowiązku podatkowego dla WDT realizowanej wraz z transportem 17/31

Moment powstania obowiązku podatkowego w orzecznictwie sądów administracyjnych 15/36

Nabycie gazu w systemie gazowym od unijnego dostawcy 17/36

Nabycie od zagranicznej firmy towarów, które nie są przemieszczane 11/32

Nabycie pojazdu samochodowego w innym państwie unijnym przez spółkę zwolnioną z opodatkowania 7/39

Nabycie poza terytorium kraju towarów niezbędnych do wykonania usługi 5/35

Nabycie towarów w UE przez podatnika zwolnionego z opodatkowania 4/42
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