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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? 8/19

Czynności opodatkowane VAT związane z nieruchomościami 22/13

Czynności wykonywane na podstawie kontraktu menedżerskiego 3/18

Czy organ podatkowy powinien oceniać poprawność klasyfikacji statystycznej wyrobu? 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 20/28

Dokumentowanie transakcji przy zastosowaniu e-faktur 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 4/17

Elektroniczny wykaz podmiotów niezarejestrowanych i podmiotów, których rejestracja została przywrócona już działa 3/7

Faktury wystawione przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT 9/17

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie opodatkowania opłat reprograficznych 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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Nabywca usługi kształcenia 6/59
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