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NOWELIZACJA USTAWY O VAT  
 

Zwracamy Państwa uwagę na uchwalone przez Sejm 16 listopada 2016 r. zmiany w przepisach 

ustawy o VAT. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany w zakresie rozliczania VAT: 

 

        podatnik nabywający towary dla których ma zastosowanie odwrotne obciążenie oraz 

nabywający usługi od kontrahentów z UE lub z krajów trzecich, które podlegają 

opodatkowaniu VAT na terytorium Polski będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT 

naliczonego z tytułu tej transakcji pod warunkiem że uwzględni kwotę podatku należnego w 

deklaracji podatkowej, w której jest on zobowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w 

terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów 

powstał obowiązek podatkowy, 

 

        w przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w terminie 

późniejszym niż określony w znowelizowanych przepisach (3 miesięcy), podatnik może 

odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w 

odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.  

 

W praktyce oznacza to, że w przypadku transakcji, do których zastosowanie znajduje 

odwrotne obciążenie, rozliczanych po upływie 3-miesiecznego terminu rozliczenie 

podatku VAT naliczonego i należnego nastąpi w deklaracjach VAT składanych za różne 

okresy rozliczeniowe. Powyższy sposób rozliczenia VAT może spowodować powstanie 

zaległości podatkowej wraz z odsetkami, 

 

        podatnik, który składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w 

których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku VAT do 

odliczenia zostaje wykreślony z urzędu z rejestru czynnych podatników VAT, 

 

        zostaną zlikwidowane rozliczenia podatku VAT za okresy kwartalne dla podatników 

inni niż mali podatnicy, 

 

        zostaną wprowadzone sankcje w VAT (dodatkowe zobowiązanie podatkowe o charakterze 

karnym) w wysokości 20%, 30% lub 100% zaniżenia zobowiązania w podatku VAT lub 

zawyżenia nadwyżki podatku VAT do zwrotu/przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy. 

 

Powyższe zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Nowelizacja została przekazana 

Marszałkowi Senatu.  

 

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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tel. (+48) 61 643 45 50 
fax. (+48) 61 643 45 51 
Biuro w Warszawie 
Budynek Central Tower XXII p. 
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

  
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. 
 


