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WStęp

Podatek od towarów i usług stanowi główne źródło dochodów budżetu państwa. 
I to ten podatek sprawia podatnikom najwięcej kłopotów. O czym świadczy cho-
ciażby to, że resort finansów w ubiegłym roku wydał blisko 16 tysięcy interpretacji 
podatkowych dotyczących właśnie VAT1).

Częste zmiany przepisów z pewnością nie ułatwiają życia podatnikom. Przy-
pomnijmy, że wraz z początkiem roku obowiązują nowe zasady rozliczania usług 
elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych. Wprowadzono też obowiązek 
ewidencji sprzedaży na kasach rejestrujących dla nowych grup podatników. Mini-
ster finansów rozszerzył bowiem w nowym rozporządzeniu kategorie przedsiębior-
ców, którzy muszą bezwzględnie zainstalować kasy fiskalne.

Ale to nie wszystko. Kolejne zmiany weszły w życie 1 lipca 2015 r. za sprawą 
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamó-
wień publicznych. Zmienione przepisy mają przede wszystkim ograniczyć naduży-
cia związane z odliczaniem VAT, a w szczególności przypadki wyłudzeń i unikania 
opodatkowania. Zmienione regulacje dostosowują ponadto polskie przepisy do pra-
wa unijnego.

Nowelizacja rozszerza tzw. mechanizm odwróconego obciążenia dla niektórych 
towarów. Oznacza to, że obowiązek rozliczenia podatku zostaje przesunięty z do-
stawcy na nabywcę. Po zmianach odwrotnym obciążeniem zostaną objęte m.in.: tele-
fony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier.

Zmienione przepisy modyfikują ponadto listę towarów objętych solidarną od-
powiedzialnością podatkową i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych. Po 
zmianach solidarną odpowiedzialnością zostanie objęte srebro i platyna w postaci 
surowca lub półproduktu.

W niektórych sytuacjach będzie można uniknąć zastosowania wobec nabyw-
ców odpowiedzialności solidarnej. Będzie to możliwe w przypadku nabycia to-
warów od podmiotu wymienionego w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję  
gwarancyjną.

1) Dane na podstawie wyliczeń firmy Grant Thornton.
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Nowelizacja podwyższa wysokość kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw 
paliw: minimalnej do 1 mln zł (z 200 tys. zł) i maksymalnej do 10 mln zł (z 3 mln zł)

Nastąpią też zmiany w zakresie metody odliczenia podatku naliczonego w od-
niesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych w działalności mie-
szanej, zostaną też doprecyzowane regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi.

Warto też pamiętać o jeszcze jednej zmianie, która zacznie obowiązywać po 
30 czerwca 2015 r. Otóż od 1 lipca 2015 r. podatnicy mogą korzystać z prawa do od-
liczania 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do samochodów osobowych 
wykorzystywanych do celów mieszanych. Od tego dnia przestanie bowiem obowią-
zywać czasowo wprowadzony zakaz odliczania VAT od tych wydatków.

Jak w praktyce stosować te przepisy, jakie warunki muszą być spełnione, aby za-
stosować 0% stawkę VAT w eksporcie, jak opodatkować sprzedaż firmowych aut, 
czy biuro rachunkowe może powrócić do zwolnienia podmiotowego w trakcie roku, 
czy VAT niepodlegający odliczeniu można zaliczyć do kosztów podatkowych, jak 
poprawiać błędy w fakturze i czy brak polskiego odpowiednika reverse charge na 
fakturze jest błędem?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w naszej publikacji.

Sylwia Maliszewska
redaktor Portalu FK
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Wykaz StoSoWanych SkrótóW

PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.),

ustawa nowelizująca – ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 312),

rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących – rozporządzenie ministra finan-
sów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363),

rozporządzenie w sprawie zwolnień od kas rejestrujących – rozporządzenie 
ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowa-
dzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544),

rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku – rozporządzenie ministra fi-
nansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług 
oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 736),

ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),

ustawa o CIT – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.),

Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 613),

ustawa o rachunkowości – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 
jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).
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