
 

 

 

 

 

 

 

 

W maju 2015 r. w Dzienniku Ustaw 
(poz. 605) została opublikowana 
ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. 
o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 
Większość zmian wynikających 
z nowelizacji ustawy o VAT 
wejdzie w życie z dniem 1 lipca 
2015 r. Wyjątkiem są regulacje 
dotyczące zasad odliczenia VAT 
naliczonego przy zakupie towarów 
i usług wykorzystywanych 
zarówno do celów wykonywanej 
działalności gospodarczej jak 
i celów innych niż działalność 
gospodarcza (tzw. pre-
współczynnik). Znowelizowane 
przepisy w tym zakresie będą 
obowiązywały od 1 stycznia 
2016 r. 

Poniżej prezentujemy 
najważniejsze zmiany, które będą 
obowiązywały od 1 lipca 2015 r. 

VAT rozliczany przez nabywcę -  
mechanizm odwrotnego 
obciążenia  

Nowelizacja ustawy o VAT 
wprowadza dodatkowe warunki, 
które muszą zostać spełnione, aby 
obowiązek rozliczenia VAT z tytułu 
zakupu towarów wymienionych 
w załączniku nr 11 do ustawy o VAT 
spoczywał na nabywcy (odwrotne 
obciążenie).  

Zgodnie z nowelizacją mechanizm 
odwrotnego obciążenie nie będzie 
miał zastosowania między innymi 
dla dostaw towarów wskazanych 
w załączniku nr 11 do ustawy o VAT 

realizowanych na rzecz podmiotów, 
które nie są zarejestrowane na VAT 
– w takim przypadku to sprzedawca 
będzie obowiązany rozliczyć VAT 
z tego tytułu.  

Ustawa przewiduje również 
rozszerzenie zakresu mechanizmu 
odwrotnego obciążenia o nowe 
grupy towarów, w tym między 
innymi:  

 arkusze żeberkowane ze stali 
niestopowej; 

 złoto nieobrobione, w postaci 
półproduktu lub surowca oraz 
złoto inwestycyjne w sytuacji, 
gdy podatnik skorzystał z opcji 
opodatkowania; 

 komputery przenośne takie jak: 
laptopy, notebooki, tablety etc; 
telefony komórkowe, w tym 
smartfony, oraz konsole do gier 
wideo. 

Przy czym dostawy urządzeń 
elektronicznych będą opodatkowane 
VAT przy zastosowaniu mechanizmu 
odwrotnego obciążenia, jeśli łączna 
wartość towarów dostarczonych 
w ramach jednolitej gospodarczo 
transakcji przekroczy 20.000 zł.  

Informacje podsumowujące 
w obrocie krajowym 

Nowelizacja ustawy o VAT 
wprowadza obowiązek składania 
„informacji podsumowujących 
w obrocie krajowym” przez 
podatników dokonujących dostawy 
towarów lub świadczących usługi, 
dla których podatnikiem jest 
nabywca. 

 

Ulga na złe długi 

Wprowadzono możliwość 
zastosowania tzw. „ulgi na złe długi” 
przez podmioty powiązane. 

Dodatkowo wyłączono obowiązek 
korekty odliczonego wcześniej VAT 
naliczonego w przypadku, gdy 
dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, 
w którym upływa 150 dzień od dnia 
upływu terminu płatności, jest 
w trakcie postępowania 
upadłościowego lub w trakcie 
likwidacji.     

Zmiany regulacji dotyczących 
odpowiedzialności solidarnej 
nabywcy z podmiotem 
dokonującym dostawy 

Zmieniona została wysokość kaucji 
gwarancyjnej w przypadku dostaw 
paliw. 

Rozszerzeniu uległa lista 
wskazanych w załączniku nr 13 
do ustawy o VAT towarów objętych 
solidarna odpowiedzialnością m.in. 
o następujące towary: 

 preparaty stosowane 
w fotografice oraz części 
i akcesoria do fotokopiarek; 

 aparaty fotograficzne cyfrowe 
i kamery cyfrowe. 

 

Nowelizacja wprowadza również 
zmiany w zakresie systemu kaucji 

gwarancyjnej, w tym zasad ustalania 
oprocentowania.  

Jeżeli są Państwo zainteresowani 

szczegółami dotyczącymi 
projektowanych przepisów, 

uprzejmie prosimy o kontakt.  
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