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NOWELIZACJA USTAWY O VAT  
 
Informujemy, Ŝe w piątek 25 września br., sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT.  Projekt sta-
nowi implementację przepisów prawa wspólnotowego i wprowadza istotne zmiany w zakresie opodat-
kowania usług świadczonych transgranicznie, obowiązków sprawozdawczych (nowa informacja pod-
sumowująca) oraz zasad ubiegania się o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą. Do najistotnie-
jszych zmian naleŜą: 
 

• Zmiana zasady ustalania miejsca świadczenia usług z miejsca siedziby usługodawcy na miej-
sce siedziby usługobiorcy, 

• Nowa definicja podatnika dla celów ustalenia miejsca świadczenia usług, 
• Wprowadzenie pojęcia miejsca prowadzenia działalności, które nie uczestniczy w transakcji, 
• Rozszerzenie zakresu informacji podsumowującej o transakcje usługowe, 
• Przyspieszenie terminu składania informacji podsumowującej do 15 dnia kolejnego miesiąca, 
• Skrócenie okresu sprawozdawczego dla informacji podsumowującej,  
• Określenie nowych zasad i procedury ubiegania się o zwrot podatku VAT poniesionego za 

granicą. 
 
Głównym załoŜeniem nowych regulacji jest to, aby większość usług świadczonych pomiędzy podatni-
kami w róŜnych krajach Unii Europejskiej  była opodatkowana VAT w państwie konsumpcji, tj. w kraju 
siedziby usługobiorcy (a nie usługodawcy jak dotychczas). Zmiany dotyczące obowiązków sprawoz-
dawczych mają natomiast na celu kontrolę prawidłowości rozliczania podatku przez usługobiorców.  
Tempo, w jakim odbywają się prace nad planowanymi zmianami wskazuje, Ŝe planowany termin im-
plementacji nowych przepisów, tj. 1 stycznia 2010 r. zostanie dotrzymany.  
 

Pragniemy podkreślić, Ŝe planowane zmiany mogą mieć istotny wpływ na dokonywane rozliczenia po-
datkowe i mogą wiązać się z koniecznością dostosowania systemów informatycznych wspierających te 
rozliczenia.  W związku z tym uwaŜamy, Ŝe warto odpowiednio przygotować się do planowanych 
zmian przepisów. Doradcy podatkowi KSP są gotowi udzielić szczegółowych informacji na temat 
zmian w ustawie o VAT (w formie konsultacji, warsztatów podatkowych czy odpowiedzi na konkretne 
pytania) oraz wesprzeć Państwa w przygotowaniach do planowanej nowelizacji. 
 

* * * * * 
Mamy nadzieję, Ŝe powyŜsza informacja będzie dla Państwa pomocna. Informacje te nie stanowią opinii prawnej 
ani porady. 
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