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 Zmiana właściwości miejscowej w VAT 

  

Od 1 stycznia 2016 r. uległy zmianie zasady 

dotyczące ustalania właściwości miejscowej 

organów podatkowych w zakresie podatku VAT. 

Dotychczasowy przepis (art. 3 ust. 1 ustawy o 

podatku od towarów i usług), określający 

właściwość organu podatkowego ze względu na 

miejsce wykonywania czynności podlegających 

opodatkowaniu podatkiem VAT, został uchylony. 

W obecnym stanie prawnym właściwość 

miejscowa określana będzie na podstawie 

przepisów Ordynacji podatkowej. Jej zapisy 

przewidują, iż w sytuacji gdy ustawy podatkowe 

nie stanowią inaczej, właściwość miejscową 

organów podatkowych ustala się według miejsca 

zamieszkania albo adresu siedziby podatnika 

(art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej). 

W związku z powyższym, od stycznia  

2016 r. urzędem właściwym dla celów składania 

deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K będzie: 

 dla osób fizycznych – urząd właściwy ze 

względu na adres zamieszkania 

podatnika; 

 dla podmiotów innych niż osoby 

fizyczne – urząd właściwy ze względu 

na adres siedziby. 

Należy zwrócić uwagę, iż deklaracje za ostatni 

okres rozliczeniowy (tj. za grudzień 2015 r. bądź 

za IV kwartał 2015 r.) powinny zostać złożone 

już do organu właściwego po zmianie przepisów 

– tj. właściwego dla podatnika ze względu na 

jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Z uwagi na fakt, iż zmiana właściwości urzędu 

wynika wprost z odgórnej nowelizacji przepisów 

podatkowych, na którą podatnicy nie mieli 

wpływu, nie ma obowiązku składania aktualizacji 

zgłoszenia VAT-R. Należy pamiętać, że zmiana 

właściwości urzędu wiąże się ze zmianą 

rachunku bankowego, na który powinien zostać 

odprowadzony podatek.   

Zastrzeżenie  

Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, 

interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest 

odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za 

ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie. 
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Kontakt  

Krystian Kwiatkowski  

Konsultant podatkowy  

E-Mail: krystian.kwiatkowski@accace.com  

Tel: +48 223 132 950 

O Accace  

Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedną z wiodących firm 

outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie naszą 

strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki 

temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm. 

Nasze biura znajdują się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w 

Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich. 

Więcej o nas na stronie www.accace.pl 
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