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Właściwość organu podatkowego w zakresie podatku VAT

Od 1 stycznia 2016 r. właściwość organu podatkowego ustala się

na ogólnych zasadach wynikających z Ordynacji podatkowej,

według:

• siedziby podatnika, w przypadku osób prawnych lub jednostek

niemających osobowości prawnej,

• miejsca zamieszkania, w przypadku podatnika będącego osobą

fizyczną.

(art. 17 Ordynacji podatkowej, Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)
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Właściwość organu podatkowego w zakresie podatku VAT

Zmiana właściwości organu podatkowego następuje z urzędu.

W związku z powyższym podatnicy nie mają obowiązku składania

aktualizacji zgłoszenia VAT-R.

Nie ma również obowiązku aktualizacji zgłoszenia danych

dotyczących kas rejestrujących (dotyczy to również serwisantów).
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Właściwość organu podatkowego w zakresie podatku VAT

Deklaracje jak i informacje podsumowujące dotyczące ostatniego

okresu rozliczeniowego roku 2015 składa się do urzędu

skarbowego właściwego po zmianie.

Do nowego urzędu składa się również korekty wyżej

wymienionych dokumentów, dotyczących poprzednich okresów

rozliczeniowych.

(art.18a Ordynacji podatkowej, Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)
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Właściwość organu podatkowego w zakresie podatku VAT

Sprawy podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, w tym:

postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, czynności

sprawdzające, rozpoczęte i niezakończone do 1 stycznia 2016 r. ,

podlegają załatwieniu przez naczelników urzędów skarbowych

właściwych przed dniem 1 stycznia 2016 r.

Zwroty podatku VAT niedokonane przed 1 stycznia 2016 r.

a wynikające z deklaracji złożonych przed tym dniem, również

pozostają we właściwości powyższych naczelników urzędów

skarbowych.

(art. 27 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja

podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r. poz. 1649)
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Właściwość organu podatkowego w zakresie podatku VAT

Pozostałe przypadki właściwości organu podatkowego w zakresie

podatku VAT reguluje rozporządzenie w sprawie właściwości

organów podatkowych, zgodnie z którym:

• w przypadku podatników nieposiadających siedziby działalności

gospodarczej na terytorium kraju, którzy posiadają na tym

terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu według

tego stałego miejsca prowadzenia działalności,
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Właściwość organu podatkowego w zakresie podatku VAT

• w przypadkach o których mowa w art. 33, art. 34, art. 37

ust.1 i 3 oraz w art. 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towarów i usług (import towarów), właściwość ustala się na

podstawie przepisów prawa celnego,

• w przypadkach, gdy nie można ustalić właściwości miejscowej

w sposób wskazany w przepisach prawa podatkowego,

właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu

Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

(§ 9a ust. 1 i 2, § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów

z 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości

organów podatkowych, Dz. U. z 2015 r. poz. 2157)
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Właściwość organu podatkowego w zakresie podatku VAT

Na dotychczasowych zasadach ustalana jest właściwość

miejscowa dla:

• podatników nieposiadających siedziby działalności

gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności

gospodarczej na terytorium kraju – właściwym organem

podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego

Warszawa-Śródmieście (art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku VAT),
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Właściwość organu podatkowego w zakresie podatku VAT

Na dotychczasowych zasadach ustalana jest właściwość

miejscowa dla:

• podatników, o których mowa w art. 130a pkt 2, i podmiotów

zagranicznych, o których mowa w art. 131 pkt 2,

zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania

VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7, dla których

państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska -

właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Łódzkiego

Urzędu Skarbowego (art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku VAT),
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Właściwość organu podatkowego w zakresie podatku VAT

Na dotychczasowych zasadach ustalana jest właściwość

miejscowa dla:

• podatników podlegających pod wyspecjalizowany urząd

skarbowy (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

o urzędach i izbach skarbowych, Dz. U. z 2015 r., poz. 578).
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art. 37 ust. 1a, ustawy o podatku VAT

W przypadku gdy kwota podatku należnego z tytułu importu

towarów została określona w decyzjach, o których mowa w art. 33

ust. 2 i 3 oraz w art.34, naczelnik urzędu celnego pobiera od

niepobranej kwoty podatku odsetki (…) Przepisy art. 65 ust. 6a i

6b ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne stosuje się

odpowiednio.

Do odsetek wynikających z decyzji organów celnych

zastosowanie znajdą zapisy Ordynacji podatkowej w zakresie

naliczania podwyższonych i obniżonych odsetek od zaległości.
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art. 39 ustawy o podatku VAT

Organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań

dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku

VAT jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.

Usunięto zapis „oraz zwrotu nadpłaty podatku” co oznacza, że

w sprawach zwrotu nadpłaty podatku VAT z tytułu importu

właściwym będzie naczelnik urzędu celnego, a nie naczelnik

urzędu skarbowego.
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art. 41 ust. 10 ustawy o podatku VAT – uchylony

(załącznik nr 3 do ustawy poz. 129-134)

Przy sprzedaży towarów dla jednostek ochrony

przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony

przeciwpożarowej stawka podatku VAT wynosi 23%.
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art. 89a ustawy o podatku VAT (nieściągalne wierzytelności - wierzyciel)

(…) 2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są

następujące warunki:

1) dostawa towaru lub świadczenie usługi są dokonane na rzecz

podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako

podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania

restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978), postępowania

upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

3) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której

dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:

a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy

VAT czynni,

b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w

rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo

restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie

likwidacji;
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art. 89b ustawy o podatku VAT (nieściągalne wierzytelności - dłużnik)

(…) 1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku, gdy

dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od

dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania

restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja

2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania

upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo

restrukturyzacyjne. Po zmianie przepisów wierzyciel nie skorzysta

z ulgi na złe długi, a dłużnik nie będzie musiał korygować

odliczonego podatku VAT z faktury.
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Preproporcja (prewspółczynnik)

art. 86 ust. 2a

W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno

do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej,

jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów

osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz

celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa

w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do

działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku

naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem

określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do

celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia

proporcji".

Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice

wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego

nabyć.
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Preproporcja (prewspółczynnik)

art. 86 ust. 2b

Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice

wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego

nabyć, jeżeli:

1) zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę

podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku

naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach

działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

2) obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio

na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność

gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie

art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 -

w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych

wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.
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Preproporcja (prewspółczynnik)

art. 86 ust. 2c

Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności

następujące dane:

1) średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością

gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach

działalności gospodarczej i poza tą działalnością;

2) średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane

z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych

przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;

3) roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności

gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość

dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na

sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;

4) średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej

średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą

działalnością.
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Preproporcja (prewspółczynnik)

art. 86 ust. 2d

W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku,

o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok

podatkowy.

art. 86 ust. 2e

Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym

wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż

działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku

naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje

dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej

z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.
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Preproporcja (prewspółczynnik)

art. 86 ust. 2f

Przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że

w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności

i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok

podatkowy byłyby niereprezentatywne.

art. 86 ust. 2g

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję

tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy

art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio.
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Preproporcja (prewspółczynnik)

Do obrotu, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów

i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są

zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz

gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są

zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez

podatnika na potrzeby jego działalności.

Nie wlicza się również obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

1) pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości

i pomocniczych transakcji finansowych;

2) usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w

zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.
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Preproporcja (prewspółczynnik)

art. 86 ust. 2h

W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia

proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna,

że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust.

22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać

specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych

przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej

reprezentatywny sposób określenia proporcji.
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Preproporcja (prewspółczynnik)

art. 86 ust. 22,
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu

określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności

gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193)

Podatnicy stosujący „sposób określenia proporcji” na podstawie

rozporządzenia:

1) jednostki samorządu terytorialnego (przy czym sposób

określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek

organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego):

- urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego,

- jednostka budżetowa,

- zakład budżetowy,
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Preproporcja (prewspółczynnik)

2) samorządowe instytucje kultury,

3) państwowe instytucje kultury,

4) uczelnie publiczne,

5) instytuty badawcze.

W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego mogą być przyjęte

dane, za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok

podatkowy.
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Preproporcja (prewspółczynnik)

Przykład 1.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą oraz

działalność statutową. W ramach działalności gospodarczej

organizuje szkolenia opodatkowane stawką 23 %. W celu

zorganizowania szkolenia nabywa usługi kateringowe.

Stowarzyszenie jest w stanie przypisać dany wydatek wyłącznie

do czynności opodatkowanych, w związku z powyższym będzie

uprawnione do odliczenia podatku VAT bez stosowania

preproporcji.
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Preproporcja (prewspółczynnik)

Przykład 2.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą oraz

działalność statutową (niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem

VAT). W roku 2016 dokonuje zakupu komputera, który będzie

wykorzystywany zarówno do celów wykonywanej przez

podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż

działalność gospodarcza.

Stowarzyszenie stosuje preproporcję w celu odliczenia podatku

od towarów i usług.
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Preproporcja (prewspółczynnik)

Przykład 3.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą mieszaną

(opodatkowaną podatkiem VAT oraz zwolnioną) oraz działalność

statutową (niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT). W

roku 2016 dokonuje zakupu komputera, który będzie

wykorzystywany zarówno do celów wykonywanej przez

podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż

działalność gospodarcza.

Stowarzyszenie w celu odliczenia podatku VAT od zakupu komputera:

1) stosuje preproporcję na 2016 rok,

2) po zastosowaniu preproporcji, stosuje proporcję z art. 90 ust. 3
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Preproporcja (prewspółczynnik)

Art. 90c. 1. W przypadku nabytych towarów i usług, w odniesieniu do których 

kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 2a, po 

zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo 

do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, 

o którym mowa w art. 86 ust. 1, podatnik jest obowiązany dokonać korekty 

podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając dane dla zakończonego 

roku podatkowego. Przepisy art. 91 ust. 2-9 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje podatnik, dla 

którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie 

art. 86 ust. 22, może on uwzględnić dane za rok podatkowy poprzedzający 

poprzedni rok podatkowy, jeżeli takie dane przyjęto w celu obliczenia kwoty 

podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2a.

3. Dokonując korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik może przyjąć inny 

sposób określania proporcji, niż został przyjęty dla danego roku 

podatkowego, jeżeli byłby on bardziej reprezentatywny dla zakończonego 

roku.
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Preproporcja (prewspółczynnik)

Podatnicy stosujący preproporcję zobowiązani są po

zakończonym roku do dokonania korekty. Obowiązek ten

dotyczyć będzie zakupów dokonanych od 1 stycznia 2016 r.

(art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o

podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień

publicznych).
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Preproporcja (prewspółczynnik)

Ważne:

Artykuł 90c ustawy o podatku VAT będzie miał zastosowanie

również do nieruchomości. Korekta dotyczyć będzie nakładów

poniesionych przed dniem 1 stycznia 2016 r. na nabycie, w tym

na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz

wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek

przedsiębiorstwa danego podatnika (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9

kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych).
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Informacje dodatkowe : ORD-ZU

W związku ze zmianą art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej,

od początku 2016 r. nie ma obowiązku dołączania do korekty

deklaracji, pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.
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Informacje dodatkowe: kaucja gwarancyjna

W przypadku kaucji gwarancyjnych złożonych i przyjętych przed 1

lipca 2015 r. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

albo upoważnienia dla organu skarbowego (o których mowa w art.

105b ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o VAT), podatnicy mają obowiązek

dostosowania kaucji gwarancyjnych złożonych w tych formach do

wymogów określonych w art. 105b ust. 3b-3f ustawy o VAT (jeżeli

w okresie 1 lipca 2015 r. – 1 stycznia 2016 r. nie dokonali już

takiego dostosowania). Podmioty te (którym zmienia się

właściwość z dniem 1 stycznia 2016 r.) mają czas na

dostosowanie się do nowych wymogów do 1 kwietnia 2016 r.,

pod rygorem usunięcia następnego dnia roboczego z wykazu (art.

9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o

podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

– Dz. U. poz. 605).

z komunikatu Ministerstwa Finansów z 15.01.2016 r.
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Informacje dodatkowe: wzory deklaracji
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wzory deklaracji stosowane począwszy od rozliczeń za 

styczeń/ I kwartał 2016 r.

VAT-7 (16)

VAT-8 (7)

VAT-9M (5)

VAT-7K (10)

VAT-7D (7)

VAT-12 (3)

VAT-10 (5)

VAT-11 (5)



Informacje dodatkowe: wzory deklaracji
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wzory deklaracji, które mogą być stosowane nie 

dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres 

rozliczeniowy pierwszego półrocza 2016 r.

VAT-7 (15)

VAT-8 (6)

VAT-9M (4)

VAT-7K (9)

VAT-7D (6)

VAT-12 (2)



Informacje dodatkowe: wzory deklaracji
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wzory deklaracji, które mogą być stosowane do rozliczeń 

transakcji wewnątrzwspólnotowych w stosunku do których 

obowiązek podatkowy powstał do dnia 30.06.2016 r.

VAT-10(4)

VAT-11 (4)



Informacje dodatkowe: PKWIU

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia

31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów

i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów

i Usług (PKWIU).

(§ 3 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU), Dz. U. z 2015 r.

poz. 1676)
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Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od

towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 605),

2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania

nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w

przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193),

3) Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja

podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649),

4) Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540),

5) Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

(Dz. U. z 2015 r. poz. 978)
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Ewa Urbańska
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