KOLEJNA ZMIANA TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE NOWELIZACJI PRZEPISÓW USTAWY O VAT
Prezentujemy Państwu kolejny newsletter poświęcony nowelizacji przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), o której informowaliśmy Państwa już w newsletterach
nr 31/2014 i 42/2014.
Zgodnie z najnowszą wersją projektu, termin wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT po raz kolejny
został przesunięty. Obecnie wejście w życie nowelizacji przepisów dotyczących stosowania
mechanizmu odwróconego obciążenia, tzw. ulgi na złe długi oraz kaucji gwarancyjnej planowane jest
na dzień 1 lipca 2015 r. Natomiast, wejście w życie nowelizacji przepisów dotyczących
proporcjonalnego odliczania podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów planowane jest na dzień
1 stycznia 2016 r.
Ponadto, najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy o VAT przewiduje dodatkowo
podwyższenie od dnia od 1 stycznia 2016 r. stawki VAT na towary przeznaczone do ochrony
przeciwpożarowej z 8% na 23%.
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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