Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:

Zmiany wykładni przepisów w zakresie podatku VAT, oraz najnowsze
nowelizacje ustawy

Podatek VAT jako podatek zharmonizowany w Unii Europejskiej podlega kontroli zgodności polskiej ustawy o VAT z
unijnymi regulacjami. Zdarza się, a w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, bardzo często, że dotychczasowa wykładnia
(rozumienie przepisów) ustawy o VAT okazuje się niezgodna z prawem unijnym.
Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszego krajowego orzecznictwa sądowo-administracyjnego, a także
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zaprezentowanie i wyjaśnienie konsekwencji
wynikających z tych orzeczeń.
Szkolenie prezentuje również najnowsze zmiany stanowiska organów podatkowych w zakresie wykładni przepisów
ustawy o VAT, jak choćby bardzo istotną i często sprawiającą podatnikom kłopoty w interpretacji kwestię kursów
przeliczeniowych.
Szkolenie zostało uzupełnione również o najnowsze zmiany ustawy o VAT dotyczące kas rejestrujących (zmiany od
maja 2019 r.) oraz białej listy podatników i konsekwencji z tym związanych (zmiany od września 2019 r.).

Miejsce szkolenia:

Vienna House Easy Katowice, ul. Sokolska 24 Katowice

Godzina szkolenia:

09:00

Data szkolenia:

13.06.2019

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I. Transakcje zwolnione czy opodatkowane VAT? Następstwa orzeczeń ETS. Konsekwencje u nabywców.
1. Czy leasing zwrotny umożliwia odliczenie VAT? Wyrok ETS w sprawie C- 201/18 Mydibel.
2. Karty paliwowe a odliczenie VAT od paliwa. Wyrok ETS w sprawie C‑235/18 Vega International Car
Transport and Logistic.
3. Pierwsze zasiedlenie a możliwość korzystania ze zwolnienia przy dostawie nieruchomości. Wyrok ETS
Kozuba Premium SelectionC‑308/16.
4. Usługi szkoleniowe opodatkowane czy zwolnione w świetle wyroku WSA I SA/Po 1228/17.
II. Obowiązek podatkowy, kursy walut, określanie podatku należnego.
1. Moment wykonania usługi budowlanej. Znaczenie protokołów odbioru dla realizacji świadczeń podlegających
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VAT. Konsekwencje wyroku ETS C‑224/18 Budimex.
2. Kursy walut. Zmiana stanowiska organów podatkowych dotyczącego kursu wg którego należy skorygować
rabaty zbiorcze i niektóre transakcje powodujące podwyższenie lub obniżenie podstawy opodatkowania.
3. Stawka 0% w WDT tylko dla zarejestrowanych dostawców. Wyrok NSA sygn. akt I FSK 172/17.
4. Nieodpłatne świadczenia medyczne w rozliczeniach podatkowych – aktualne stanowisko organów
podatkowych.
III. Odliczanie VAT.
1. Możliwość odzyskania podatku przy błędnym opodatkowaniu odwrotnego obciążenia przez sprzedawcę w
świetle wyroku ETS C 691/17 PORR Építési.
2. Odliczanie VAT od gastronomii i usług noclegowych. Wyrok ETS C‑225/18 Grupa Lotos.
3. Rewolucja w proporcjonalnym odliczaniu VAT. Stosowanie prewspółczynnika odliczenia. Wyrok ETS
C‑566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.
IV. Split payment i ulga na złe długi.
1. Zbycie wierzytelności i korekta podatku należnego. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I
FSK 45/17.
2. Możliwość korekty podatku przy uldze na złe długi po wykreśleniu dłużnika z rejestru podatników.
Orzeczenie ETS C‑127/18 A–PACK CZ.
3. Płatności w ramach regresu ubezpieczeniowego a split payment. Wyrok WSA III SA/Wa 2519/18.
V. Ważne zmiany od 1 września 2019 r. i ich następstwa.
1. Biała lista podatników – zakres informacji.
2. Solidarna odpowiedzialność w VAT.
3. Płatność na niewłaściwe konto konsekwencje w PIT i CIT.
4. Obciążenie rachunku, czy zlecenie przelewu – problemy interpretacyjne.
5. Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu.
VI. Kasy fiskalne – zmiany od 1 maja 2019 r.
1. Terminy obowiązkowego stosowania kas online dla określonych branż.
2. Do kiedy można używać dotychczasowych kas?
3. Obowiązek przeszkolenia pracowników z obsługi kasy.
4. Obowiązek przypisania kodów literowych do stawek VAT.
5. Przy zakupie, których kas przysługuje ulga? Kto może z niej skorzystać i kiedy?
Cena szkolenia obejmuje:
zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia,
lunch, serwis kawowy.
Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia
odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
(042) 235-31-95.
Serdecznie zapraszamy.

2/3

Rozpoczęcie szkolenia:

13.06.2019 09:00

Ilość godzin:

5

Miejsce szkolenia:

Vienna House Easy Katowice, ul. Sokolska 24 Katowice

Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby netto:

590,00 zł

Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby brutto:

725,70 zł
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