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PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O VAT ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 

 

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż w dniu 23 września 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało 

projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. W nowelizacji ustawy o VAT 

proponuje się m.in.:  

        wydłużenie terminu obowiązywania dotychczasowych stawek VAT (tj. 8% i 23%) do 31 

grudnia 2018 r.,  

        objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia dodatkowych towarów m.in. określonych 

towarów z kategorii złota i srebra, procesorów oraz niektórych usług budowlanych,  

        ograniczenie możliwości stosowania zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym 25-dniowym 

terminie,  

        wprowadzenie instytucji tzw. kaucji rejestracyjnej w wysokości od 20 do 200 tys. zł,  

        likwidację możliwości rozliczania się za okresy kwartalne dla części podatników,  

        wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT-UE za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej,  

        zwiększenia limitu zwolnienia podmiotowego z VAT do 200 tys. zł. 

 

Powyższe zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Obecnie projekt jest na etapie 

opiniowania. Na bieżąco będziemy Państwa informować o postępach procesu legislacyjnego. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 


