
  

 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu online pt.:

VAT w podmiotach leczniczych w 2020 roku w dobie COVID-19

Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów księgowych podmiotów leczniczych, rozliczających podatek VAT.

Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone w 2020 roku również w wyniku

pandemii oraz do których należy się przygotować. 

Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych przy sporządzaniu nowej struktury JPK-v7m/k wydaje

się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, mając na względzie nadciągający kryzys finansowy

oraz oczekujące na wejście w życie istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości podatkowej.

Harmonogram: 

8.30 - logowanie uczestników

9.00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zagadnienia podatkowe z tytułu COVID-19 istotne dla podmiotów medycznych

- Stawka VAT 0% dla niektórych towarów medycznych.

- Zwolnienie VAT importu oraz WNT niektórych towarów medycznych.

- Co z nową matrycą stawek VAT w obliczu pandemii?

2. Biała lista po zmianach w związku z „tarczą antykryzysową”:

- Cesje i factoring.

- Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT.

- Terminy i zakres zawiadomień ZAW-NR po zmianach z tytułu pandemii.

- Płatność mechanizmem Split Payment a zgłaszanie rachunku

3. Przygotowanie podmiotu leczniczego do nowej struktury JPK-v7m
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- jakie nowe informacje będą przekazywane w JPK_V7m?

- prezentacja przykładowych transakcji sprzedażowych szpitala w nowej strukturze

- nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży:

a) grupy towarowo-usługowe,

b) nowe zasady wykazywania sprzedaży fiskalizowanej,

c) nowe zasady wykazywania zdarzeń udokumentowanych dokumentami wewnętrznymi w tym importu usługi i WNT

d) jak będą wykazywane w JPK faktury do paragonów?

- zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K)

  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 490,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

602,70 zł
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