ZMIANA ZASAD OKREŚLANIA TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKÓW ORAZ SKŁADANIA
DEKLARACJI
Wprowadzona od 1 stycznia 2015 r. nowelizacja Ordynacji podatkowej modyfikuje obowiązujące
dotychczas zasady ustalania terminów płatności podatku oraz składania deklaracji podatkowych.
Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej, cyt. „Jeżeli ostatni dzień
terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się
następny dzień po tym dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią
inaczej.”
Powyższe brzmienie przepisu art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej umożliwia zatem wprowadzanie do
przepisów ustaw podatkowych regulacji szczególnych, które wyłączają obowiązującą dotychczas
zasadę ogólną ustalania terminów.
Równolegle do zmiany przepisu art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej, do ustawy o VAT wprowadzono 2
przepisy szczególne dotyczące terminów rozliczania VAT oraz składania odpowiednich deklaracji w
ramach tzw. procedury mini one stop shop, dotyczącej usług elektronicznych, nadawczych oraz
telekomunikacyjnych świadczonych przez polskich podatników VAT na rzecz niepodatników z innych
niż Polska krajów UE.
Zgodnie z przedmiotowymi przepisami szczególnymi terminy odnoszące się do procedury mini one
stop shop nie ulegają wydłużeniu nawet jeśli upływają w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy
(art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o VAT).
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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