Zmiany w podatku VAT w 2019/ 2020
r.- online
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

E-learning

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/17/12433/473587

Cena netto

460,00 zł

Cena brutto

565,80 zł

Cena netto za godzinę

65,71 zł

Cena brutto za
godzinę

80,83

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

7

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-12-04

Termin zakończenia
usługi

2019-12-04

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-28

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-25

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Edukacji Ekspert Andrzej
Rzucidło

Osoba do kontaktu

Agnieszka Rędziak

E-mail

agnieszka.redziak@cee.com.pl

Telefon

22 621 18 36

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy w zakresie zmian w ustawie VAT
wprowadzonych i planowanych w 2019 r. co przełoży się na prawidłowe rozliczanie tego podatku.
Usługa e- learningowa jest realizowana poprzez szkolenie online w czasie rzeczywistym. Cele
szkolenia: W zakresie wiedzy: - znajomość zmian w podatku VAT wprowadzonych i planowanych w
2019r. W zakresie umiejętności:, - umiejętność rozwiązywania problemów związanych z podatkiem
VAT w zakresie omawianych zagadnień -umiejętność prawidłowego rozliczania podatku VAT z
uwzględnieniem zmian w ustawie obowiązujących w2019r. -zrozumienie skutków wprowadzonych
zmian W zakresie kompetencji społecznych: - zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego
wykonywania powierzonych zadań, - gotowość uczenia się przez całe życie - praca samodzielna i w
zespole.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie prowadzone będzie online w czasie rzeczywistym na wydzierżawionej platformie.

Program szkolenia "Zmiany w podatku
VAT w 2019/ 2020 r."

1.

Opodatkowanie bonów

• rodzaje bonów,
• które bony podlegają VAT,
• rozliczenie związane z kartami rabatowymi i voucherami,
• transfer bonów a obowiązek podatkowy i miejsce opodatkowania,
• praktyczne problemy związane z opodatkowaniem bonów.

2.

Obowiązujące stawki VAT

• prognozy na przyszłość ,
• klasyfikacja towarów i usług,
• wiążące informacje stawkowe.

3.

Zamiany w zakresie kas fiskalnych

• zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania,
• kasy rejestrujące on – line - dla kogo i od kiedy,
• nowe sankcje za naruszenie niektórych obowiązków zwianych z używaniem kas fiskalnych,
• ulgi na nabycie kas fiskalnych.

4.
Pozostałe wprowadzane i planowane zmiany w
rozliczeniach VAT
• zmiany w zakresie zwrotu VAT,
• zasady stosowania ulgi na złe długi,
• powiązania pomiędzy podatnikami VAT,
• fakturowanie elektroniczne,
• zarząd sukcesyjny,
• zmiany w zakresie JPK,
• pierwsze zasiedlenie budynków i budowli,
• biała lista podatników,
• obowiązkowy split payment,
• zmiany na poziomie UE (tzw. quick fixes).

5.
Omówienie bieżących problemów związanych z
rozliczaniem VAT
• nabycie i eksport towarów a dobra i zła wiara podatnika,
• sankcje VAT – problem wykładni czy bubel legislacyjny,
• transakcje łańcuchowe w dostawach wewnątrzwspólnotowych,
• opodatkowanie transakcji obrotu nieruchomościami – 10 lat orzeczniczego chaosu i nowe wyjaśnienia
MF dotyczące zbywania nieruchomości komercyjnych.

6.
Omówienie pytań uczestników zgłaszanych w
trakcie szkolenia
Efekty kształcenia to:
W zakresie wiedzy:
- znajomość zmian w podatku VAT wprowadzonych i planowanych w 2019r.
W zakresie umiejętności:

- umiejętność rozwiązywania problemów związanych z podatkiem VAT w zakresie omawianych
zagadnień
-umiejętność prawidłowego rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem zmian w ustawie
obowiązujących w2019r.
-zrozumienie skutków wprowadzonych zmian
W zakresie kompetencji społecznych:
- zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań,
- gotowość uczenia się przez całe życie
- praca samodzielna i w zespole.
Efekty kształcenia będą weryfikowane przez wypełnienie pre i post testów.
Dostęp do kursu jest możliwy w czasie rzeczywistym.
Kurs odbywa się w godzinach 09.00-15:00 - 7 godzin lekcyjnych

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
W zakresie wiedzy:
znajomość zmian w podatku VAT wprowadzonych i planowanych w 2019r.
W zakresie umiejętności:,
umiejętność rozwiązywania problemów związanych z podatkiem VAT w zakresie omawianych
zagadnień
umiejętność prawidłowego rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem zmian w ustawie
obowiązujących w2019r.
zrozumienie skutków wprowadzonych zmian
W zakresie kompetencji społecznych:
zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań,
gotowość uczenia się przez całe życie
praca samodzielnie i w zespole

Grupa docelowa
Właściciele i pracownicy biur rachunkowych, przedsiębiorcy, biegli rewidenci, osoby pracujące w
działach księgowych i podatkowych, osoby zainteresowane problematyką podatku od towarów i usług,
chcące rozszerzyć swoje kwalifikacje w tym zakresie.

Opis warunków uczestnictwa
Dostęp do internetu, prreferowana przeglądarka google chrome.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy otrzymają autorskie materiały szkoleniowe oraz akty prawne.

Informacje dodatkowe
Szkolenie prowadzone będzie Online w czasie rzeczywistym - jest to nowatorska forma prowadzenia
zajęć, dzięki której na żywo na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia,
prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania
zadań, tak jak na sali wykładowej.
1 godzina zajęc trwa 45 min.

Harmonogram

LP
1

Przedmiot / Temat
zajęć
Zmiany w podatku VAT w
2019/ 2020 r.

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-12-04

09:00

15:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Magdalena Jaworska

Obszar specjalizacji

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w
zakresie podatku od towarów i usług na rzecz
polskich i zagranicznych spółek z różnych branż
(m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży
nieruchomościowej, finansowej).

Doświadczenie zawodowe

Uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach
obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych
spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich
rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT,
PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność
karna skarbowa).

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach
obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych
spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich
rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT,
PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność
karna skarbowa). Stale prowadzi szkolenia o
tematyce podatku VAT.

Wykształcenie

Doradca podatkowy, radca prawny

