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PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O VAT 

 

Zwracamy Państwa uwagę, iż trwają prace nad nowelizacją ustawy o VAT oraz niektórych innych 

ustawy (projekt z dnia 21 października 2016). W dniu 4 listopada 2016 r. odbyło się w Sejmie pierwsze 

czytanie projektu nowelizacji. 

 

W nowelizacji ustawy o VAT proponuje się m.in.:  

 

 poszerzenie listy towarów i usług, dla których będzie zastosowana procedura odwrotnego 

obciążenia, procedurą tą mają zostać objęte w szczególności roboty budowlane, 

 zmiany w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, 

 nowe warunki 25-dniowego terminu zwrotu VAT, 

 likwidacje kwartalnych rozliczeń VAT, 

 obowiązek składania deklaracji wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

 sankcje w VAT w wysokości 20 proc., 30 proc. lub 100 proc. zaniżenia zobowiązania w 

podatku VAT lub zawyżenia nadwyżki podatku VAT do zwrotu/przeniesienia na kolejny okres 

rozliczeniowy. 

 

Projekt nowelizacji przewiduje także zmiany w ustawie Kodeks karny skarbowy m.in. poprzez 

podwyższenie kar za wystawianie lub posługiwanie się  tzw. „pustymi fakturami”. 

 

Powyższe zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Obecnie projekt ten został 

skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. 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. 
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