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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 

I. PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT) – ZMIANY OD LIPCA 2018 R. 
 

1. Na czym polega mechanizm podzielonej płatności? 
2. Pozorna dobrowolność wyboru mechanizmu split payment. 
3. Jakie podmioty mogą stosować split payment? 
4. Jakie podmioty nie mogą stosować split payment? 
5. Jakie obowiązki będą miały banki w związku z mechanizmem podzielonej płatności? 
6. Co to jest rachunek VAT? 
7. Do jakich rachunków bankowych będą tworzone rachunki VAT? 
8. Kto jest właścicielem środków na rachunku VAT? 
9. Jak dokładnie przepływają środki finansowe z rachunku nabywcy na rachunek 

odbiorcy? 
10. Czy rachunki VAT będą odpłatne? 
11. Czy banki będą tworzyły rachunki VAT do każdego rachunku rozliczeniowego? 
12. Czy można mieć więcej rachunków VAT? 
13. Czy podmioty posiadające rachunki bankowe w NBP muszą wnioskować  

o utworzenie rachunków VAT? 
14. Czy rachunki VAT będą oprocentowane? 
15. Na jakie konto zostaną przelane odsetki z oprocentowanego rachunku VAT? 
16. Jakie dane będzie zawierał komunikat przelewu i kto go będzie wypełniał? 
17. W jaki sposób może być dokonana płatność w ramach mechanizmu? 
18. Jakie formy płatności są wykluczone przy zastosowaniu split payment? 
19. Czy zastosowanie mechanizmu w jednej transakcji będzie skutkowało koniecznością 

ciągłego stosowania split payment? 
20. Czy można realizować jeden przelew do wielu faktur? 
21. Jakie są konsekwencje realizacji przelewu do wielu faktur w ramach mechanizmu 

podzielonej płatności? 
22. Czy można stosować do jednej faktury zapłatę w formie split payment i równocześnie 

inne formy płatności? 
23. Czy zaliczki można regulować przy zastosowaniu mechanizmu split payment? 
24. Czy można regulować faktury pro foma przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej 

płatności? 
25. Czy możliwa jest zapłata wyłącznie podatku VAT w mechanizmie podzielonej 

płatności? 
26. Czy bank będzie sprawdzał prawidłowość obliczenia kwoty VAT? 
27. Co się stanie z płatnością split payment, gdy odbiorca nie posiada rachunku VAT? 
28. Czy zapłata w walucie obcej może być zrealizowana w ramach split payment? 
29. Czy zapłata z banku zagranicznego albo do banku zagranicznego może być 

realizowana w formie split payment? 
30. Kiedy nie stosuje się mechanizmu pomimo otrzymania faktury VAT? 
31. Czy banki będą wydawały kary płatnicze do rachunku VAT? 
32. W jaki sposób podatnik będzie informowany o saldzie na rachunku VAT? 
33. Jakie będą konsekwencje braku całości lub części środków na rachunku VAT  

w momencie realizacji płatności na rzecz kontrahenta? 
34. Czy jest dopuszczalna (w jakich sytuacjach) egzekucja z rachunku VAT? 
35. Czy cesje wierzytelności obarczone są ryzykiem solidarnej odpowiedzialności?  

Na czym to polega? 
36. Z jakich źródeł trafiają środki na rachunek VAT? 
37. Na jakie cele można przeznaczyć środki z rachunku VAT? 
38. Czy państwowe jednostki budżetowe mogą swobodnie dysponować środkami na 

rachunku VAT? 
39. Jakie mogą być komplikacje dla jednostek samorządu terytorialnego w zapłacie 
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zobowiązania w podatku VAT? 
40. Jakie będą preferencje dla nabywców stosujących podzieloną płatność? 
41. Czy stosowanie mechanizmu będzie przesłanką należytej staranności nabywcy? 
42. Realizacja zamknięcia rachunku VAT? 
43. Czy można realizować podzieloną płatność za pośrednictwem instytucji płatniczych? 
44. W jaki sposób będą dokonywane zwroty nadwyżki podatku VAT? 
45. Czy zwrot może być dokonany na rachunek VAT? Jakie warunki wówczas trzeba 

spełnić? W jakim terminie dokonywany jest taki zwrot? 
46. Co dzieje się z nadwyżką środków na rachunku VAT? 
47. Jaki jest tryb „odzyskania” tych środków? 
48. W jakim terminie organ podatkowy może wyrazić zgodę na przekazanie środków na 

rachunek VAT? 
49. W jakich sytuacjach organ podatkowy takiej zgody nie wydaje? 
50. Jakie będą dodatkowe koszty dla podatników wprowadzenia split payment? 
51. Jakie środki należy wdrożyć, aby uchronić się przed zastosowaniem mechanizmu? 
52. Czy mechanizm będzie wyłącznie dotyczył faktur wystawionych od 1 lipca 2018 r.? 
53. Czy trzeba zgłaszać nr rachunku VAT do urzędu skarbowego? 

 
II. FAKTUROWANIE. BIEŻĄCE PROBLEMY ORAZ NADCHODZĄCA REWOLUCJA  

W FAKTUROWANIU W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. 
 

1. Kiedy należy wystawić fakturę? 
2. Kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktury? 
3. Czy na rzecz podmiotu gospodarczego można nie wystawiać faktury? 
4. Jak należy udokumentować świadczenie na rzecz osoby nieprowadzącej 

działalności gospodarczej, gdy nie posiada się kasy fiskalnej? Czy można wówczas 
nie wystawiać faktury? 

5. Czy paragon fiskalny może pełnić rolę faktury? 
6. Błędy na fakturach – jak je poprawiać? 
7. Różnica pomiędzy korektą a notą? 
8. Czy każda pomyłka może być poprawiona notą korygującą? 
9. Jak i kiedy poprawić stawkę lub kwotę VAT na fakturze? 
10. Faktura korygująca sprzedaż do „zera”. 
11. Ujmowanie faktur korygujących sprzedaż i nabycie. 
12. Duplikat faktury – kiedy należy wystawić? 
13. Duplikat faktury terminy wystawiania i skutki przy otrzymaniu 
14. Faktury zaliczkowe a faktury proforma – skutki podatkowe? 
15. Anulowanie faktury – jak to zrobić, w jakich sytuacjach i kiedy? 
16. Faktura VAT marża, kiedy można wystawiać i czy warto? 
17. Faktura przesyłana elektronicznie - co to znaczy? 
18. Zgoda na otrzymywanie i przesyłanie faktur elektronicznie. 
19. Jakie podmioty publiczne będą obowiązane do odbierania ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych od 2019 r.? 
20. Do jakich umów będą stosowane faktury elektroniczne? 
21. Czy powyższe dotyczy tylko zamówień na kwotę ponad 30.000 euro? 
22. Jak będzie działał system przesyłania takich faktur? 
23. Jakie zmiany dotkną j.s.t. w zakresie fakturowania elektronicznego? 
24. Refakturowanie - kiedy jest niezbędne? 
25. Stawka podatku dla refakturowania? 
26. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy refakturowaniu? 
27. Kiedy można odliczyć podatek naliczony od faktur zakupowych związanych  

z refakturowaniem? 
godz. 14.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. OBIAD 

*serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania szkolenia 


