
  

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

Wyzwania podatkowe podmiotów medycznych w 2021 roku – istotne

regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT

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

Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone w 2020 i 2021 roku również w wyniku

pandemii oraz do których należy się przygotować. 

Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych przy zmianach podatkowych wydaje się być także nad

wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, mając na względzie nadciągający kryzys finansowy oraz istotne zmiany

w zakresie sprawozdawczości podatkowej.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10:30  –  przerwa (10 minut)

10:40  –  II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Nowe zasady dotyczące korekty podstawy opodatkowania  po zmianach przepisów - korekty “in plus” oraz korekty

“in minus”. Jak wystawiać fakturę po nowemu i kiedy można obniżyć VAT z korekty a kiedy należy ująć korektę

wstecz przez podmiot medyczny?

jaka nowa dokumentacja jest potrzebna do rozliczenia korekt?

omówienie tematów rabatów, pomyłek, skont od strony ujęcia przez sprzedawcę i nabywcę,

zasady utrzymania starych regulacji z 2020 roku w transakcjach z kontrahentami.

2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez podmioty medyczne po złożeniu nowych struktur JPK-v7M,

jakie wezwania otrzymały?  Jakie są najnowsze interpretacje MF w zakresie oznaczeń w JPK?

3. Stosowanie kas fiskalnych przez podmioty medyczne w 2021 roku, kto ma obowiązek wymiany kasy na on-line? Jak

wystawiać faktury do paragonów w 2021 roku, co z fakturami uproszczonymi?

4. Stosowanie stawki zwolnionej w usługach medycznych w 2021 roku, ugruntowane stanowiska MF i sposób

prezentacji w JPK oraz zasady wystawienia faktury.

5. Zasady rozliczania badań klinicznych z punktu widzenia momentu powstania obowiązku podatkowego- ważne
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stanowiska MF.

6. Transakcje zagraniczne w 2021 roku: rozliczenia z kontrahentami z Wielkiej Brytanii po brexicie, nowe zasady przy

opodatkowaniu zaliczek, możliwość wyboru przeliczeń kursów do VAT i CIT/PIT.

7. Rozliczenie prezentów małej wartości w 2021 roku.

8. Zasady preferencyjnych rozliczeń z tytułu COVID w 2021 roku: darowizny oraz zakupy z UE.

  

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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