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NOWELIZACJA USTAWY O VAT PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA 

 

Zwracamy Państwa uwagę, iż w dniu 14 grudnia 2016 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 1 grudnia 

2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

 

Ustawa nowelizująca wprowadza mi.in. zmiany w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w 

odniesieniu do transakcji, do których ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, nowe 

warunki 25-dniowego terminu zwrotu oraz likwidację kwartalnych rozliczeń VAT dla podmiotów innych 

niż mali podatnicy. Najważniejsze zmiany w przepisach ustawy o VAT wskazaliśmy również w 

newsletterze 77/2016, który został przesłany do Państwa w dniu 1 grudnia 2016 r.   

 

Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż w związku z wprowadzonymi zmianami, począwszy od 

rozliczeń podatku VAT za styczeń 2017 r., na podatników zostanie nałożony obowiązek składania 

deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących VAT-UE wyłącznie za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (z pewnymi wyjątkami w okresie przejściowym). 

 

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. 
 


