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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. PODATEK NALEŻNY: 

1) obowiązek podatkowy  z uwzględnieniem zmian – najczęściej spotykane 

sytuacje w jednostkach samorządu terytorialnego I ich jednostkach 

organizacyjnych, 

2) podstawa opodatkowania po zmianach – definicja, zmiana podstawy 

opodatkowania w wyniku korekty „in plus”, „in minus”, dotacja jako 

podstawa opodatkowania, wyliczenie podatku rachunkiem „w stu”  

i „do sta“, 

3) umorzenie czynszu a podstawa opodatkowania – stanowisko organów 

podatkowych, 

4) podstawa opodatkowania dla zamiany nieruchomości – szczególny 

przypadek,  

5) podstawa opodatkowania przy nieodpłatnym przekazaniu, 

6) refakturowanie a obowiązek podatkowy – nie wszystko podlega 

refakturowaniu, 

7) zasady wystawiania i korygowania faktur – problemy występujące w praktyce 

rozliczania, 

8) rejestracja faktur w przypadku dokonywania sprzedaży za pośrednictwem 

kasy rejestrującej – zmienione zasady, 

9) fakturowanie zaliczek – ważne stanowisko organów podatkowych dotyczące 

oznaczania nabywców na fakturze, 

10) kontrowersje wokół rozliczania zaliczek dla najmu i dzierżawy, 

11) obniżone stawki podatkowe  w świetle wiążących informacji stawkowych, 

12) nowa ewidencja sprzedaży - faktura jako podstawa wpisu do części 

ewidencyjnej JPK_VAT oraz inne dokumenty, 

13) kontrowersje wokół daty wystawienia i daty sprzedaży na fakturach. 

 

2. PODATEK NALICZONY: 

1) definiowanie źródła odliczenia podatku naliczonego w jednostkach 

samorządu terytorialnego oraz  jednostkach organizacyjnych, 

2) terminy odliczania podatku naliczonego po zmianach przepisów, 

3) zakupy, które nie dają prawa do odliczenia podatku zaliczonego, 

4) obowiązek stosowania odliczania przy użyciu współczynnika struktury 

sprzedaży i pre-współczynnika, 

5) współczynniki wstępne i ostateczne – w świetle stanowiska organów 

podatkowych, 

6) korekta jednoroczna i korekty wieloletnie, 

7) zmiana przeznaczenia towarów lub usług w okresie korekty, 

8) ewidencja zakupu po zmianach - ujęcie faktur zakupowych w nowym 

JPK_VAT.  

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

http://www.bzura.pl/

