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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

Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej 11/67

Zmiana ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej 18/67

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 7/67

Zmiana wzoru ZAW-NR 14/67
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