ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH MECHANIZMU ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA
UCHWALONA
Jak informowaliśmy Państwa w newsletterach nr 31/2014, 42/2014 i 12/2015 przez kilka miesięcy w
Sejmie trwały prace nad nowelizacją przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o
VAT) dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Ostatecznie nowelizacja
ustawy o VAT została uchwalona przez sejm 9 kwietnia 2015 i bez poprawek podpisana przez
Prezydenta RP 27 kwietnia 2015. Nowelizacja oczekuje aktualnie na publikację w Dzienniku Ustaw.
Znowelizowane przepisy dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia wejdą w życie 1
lipca 2015 r.
W procesie legislacyjnym do wniesionego do Sejmu projektu ustawy zostały dodane przepisy mające
na celu ochronę sprzedawcy przed negatywnymi konsekwencjami nieuprawnionego zastosowania
mechanizmu odwrotnego obciążenia do dostaw komputerów przenośnych, telefonów komórkowych i
konsol do gier video, które nastąpiło na skutek celowego działania nabywcy. Powyższe przepisy będę
jednak miały zastosowanie tylko w przypadku, gdy zapłata należności z tytułu dostawy towarów
nastąpiła z rachunku płatniczego nabywcy.

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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