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PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA 
od godz. 

8.30  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA/ SERWIS KAWOWY* 

godz. 9.00 OTWARCIE SZKOLENIA 

9.00-14.00 

1. CZYNNOŚCI NIEPODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU VAT: 
 czynności nieodpłatne niepodlegające opodatkowaniu, 
 odszkodowania, kary umowne, kwoty zwrotne, odsetki, wadia, kaucje,  
 które dotacje, subwencje, czy dopłaty nie podlegają VAT?  
2. OBOWIĄZEK PODATKOWY W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH. DATA UJMOWANIA TRANSAKCJI  

W KSIĘGACH: 
 ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego, 
 zaliczki, zadatki, przedpłaty a obowiązek podatkowy, 
 termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego, 
 moment powstania obowiązku podatkowego dla wybranych czynności: 
• sprzedaż towarów, 
• najem,  
• dzierżawa, 
• media (energia elektryczna, woda, gaz, odprowadzanie ścieków itp.), 
• usługi budowlane, 
• usługi reklamowe, 
• usługi gastronomiczne, 
 obowiązek podatkowy przy odwrotnym obciążeniu, 
 księgowanie faktur korygujących podstawę opodatkowania i podatek należny, 
 prawidłowość ewidencji VAT a obowiązki związane z JPK. 
3. OKREŚLANIE STAWEK PODATKOWYCH I ZWOLNIEŃ OD PODATKU DLA N/WYM. CZYNNOŚCI: 
 sprzedaż złomu, makulatury, surowców wtórnych, 
 najem lokali użytkowych i mieszkalnych, 
 sprzedaż usług najmu wraz z mediami, 
 dzierżawa gruntów, w tym na cele rolnicze, 
 usługi gastronomiczne, 
 usługi kulturalne, 
 usługi edukacyjne, 
 usługi pomocy społecznej, 
 usługi budowlane i budowlano-montażowe. 
4. DOKUMENTOWANIE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH PODLEGAJĄCYCH VAT: 
 kiedy należy wystawić fakturę? 
 kiedy należy wystawić paragon? 
 czy faktura zastępuje paragon? 
 jaki dokument wystawiany jest dla czynności nieodpłatnych? 
 na podstawie jakiego dokumentu rozliczyć odwrotne obciążenie (zakup stali, nabycie usług 

budowlanych, import usługi, WNT)? 
5. FAKTURA W PODATKU VAT: 
 terminy wystawiania faktur, 
 niezbędne elementy faktury, 
 dokumenty uznane za faktury, 
 faktury korygujące, 
 noty korygujące, 
 duplikaty faktur – terminy ich ujmowania. 
6. ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO: 
 warunki odliczenia podatku naliczonego, 
 źródła odliczenia, 
 terminy odliczeń, 
 terminy odliczeń w przypadku odwrotnych obciążeń od 2017 r., 
 terminy ujęcia korekt podatku naliczonego. 
7. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EWIDENCJONOWANIEM TRANSAKCJI W KASIE 

FISKALNEJ: 
 moment ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, 
 obowiązki związane z ewidencjonowaniem, w tym korygowaniem transakcji.  

godz. 14.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. OBIAD  
*serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania szkolenia 


