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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. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w ujęciu zmieniających się 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

2. Inwestycje realizowane w okresie przed zmianą przepisów 
wprowadzoną ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy  

o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 
3. Inwestycje realizowane w okresie po wprowadzeniu przepisów 

wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie przepisów 

o podatku od towarów i usług oraz o zmianie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 
4. Wpływ centralizacji na zmianę przeznaczenia inwestycji realizowanych 

przez gminę przed centralizacją. 
5. Zmiana sposobu określenia prewskaźnika na etapie ustalenia rocznej 

korekty – czy jest dopuszczalna? 
6. Stanowisko organów podatkowych i WSA dotyczące stosowania  

pre-wskaźnika. 
7. Ustawowy obowiązek stosowania prewskaźnika – poprawność wzoru 

na wyliczenie wysokości prewskaźnika. 
8. Korekta jednoletnia czy wieloletnia? 
9. Stosowanie  szczególnej zasady  przejściowej związanej  

z wprowadzeniem od 01 stycznia 2016 r. regulacji art. 86 ust. 2a - 2h 
oraz art. 90c ustawy VAT. 

10. Dane sprzed dwóch lat – zasady stosowania regulacji zawartych  
w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. 

11. Korekta dokonywana na dwóch płaszczyznach. 
12. Nowe zasady korekty JPK_VAT od stycznia 2018 r. 
13. Odwrotne obciążenie przy realizacji inwestycji, w tym projektów 

unijnych. 
14. Transakcje transgraniczne w JST i JB –  zwrócenie uwagi na możliwe 

transakcje dokonywane przez JST lub JB, które w konsekwencji 
powodują obowiązki związane z rozpoznaniem np. importu usług, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów itp. i rozliczeniem podatku 
VAT w deklaracji VAT- 7. 

15. Kasa fiskalna w 2018 r. 
godz. 14.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. OBIAD 

*serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania szkolenia 


