VAT w obrocie międzynarodowym WDT, WNT, Eksport i Import towarów,
Import usług - zmiany od 2020r.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/11/22/7633/492422

Cena netto

450,00 zł

Cena brutto

553,50 zł

Cena netto za godzinę

75,00 zł

Cena brutto za
godzinę

92,25

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-06

Termin zakończenia
usługi

2020-03-06

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-05

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

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

Russell Bedford Poland Akademia
Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu

Kinga Szostak

E-mail

kinga.szostak@russellbedford.pl

Telefon

+48 533 339
801

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji i wiedzy z zakresu podatku VAT w
obrocie międzynarodowym, dotyczącej m.in. importu usług czy też wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów. Celem szkolenia jest również rozwinięcie umiejętności wykorzystania wiedzy i narzędzi
dotyczących tej tematyki. Kompetencje społeczne uzyskane na szkoleniu umożliwią uczestnikowi
uświadomienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zrozumienie potrzeby ciągłego
dokształcania zawodowego w kierunku zagadnień związanych z tematyką Uczestnik dokonuje
samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności, wyznacza dalsze kierunki rozwoju.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
DOSTAWA TOWARÓW W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM
Odwrotne obciążenie w obrocie międzynarodowym,
Czy zakup towaru od podatnika z innego kraju UE to zawsze WNT ?
Ryzyko błędnej kwalifikacji dostaw/nabyć.
Miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
Dostawy przerywane w czasie transportu (prace na ruchomym majątku rzeczowym,
magazynowanie),
Dostawa z montażem – wpływ na opodatkowanie dostaw międzynarodowych .
Olbrzymie ryzyko podatkowe rozpoznania dostawy z montażem jako WNT
Umowa na dostawę z montażem – istotne elementy
IMPORT USŁUG
Miejsce świadczenia usług
Analiza pojęć „Podatnik” „Siedziba działalności gospodarczej” „Stałe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej”

Usługi związane z nieruchomościami od 2017 r.
Czy urządzenie może być nieruchomością ?
Obowiązek podatkowy
Termin odliczenia VAT
Przeliczanie kwot wykazanych w walucie obcej
Refakturowanie usług międzynarodowych
REWOLUCJA W TRANSAKCJACH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH – Założenia systemu docelowego
koniec stawki 0% na WDT
One Stop Shop przy WDT
Konieczność poznania stawek VAT państwa nabycia
ZMIANY W TRANSKACJACH MIĘDZYNARODOWYCH 2020
nowe regulacje dotyczące składów konsygnacyjnych
nowa definicja WDT
rewolucja w dokumentowaniu WDT
nowe regulacje dotyczące transakcji łańcuchowych
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW
Pojęcie WNT
Miejsce opodatkowania WNT
Czy mogę swobodnie posługiwać się NIP PL…. ?
Wyłączenia z WNT
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Podstawa opodatkowania
Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT
Problematyczne korekty po nowelizacji przepisów.
Nieodpłatna otrzymanie towarów z zagranicy
Zaliczka w WNT, faktury pro-forma
Reklamacje w WNT
Przeliczanie kwot wykazanych na fakturze w walucie obcej
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW
Pojęcie WDT (rozróżnienie pomiędzy eksportem towarów, WDT, a sprzedażą wysyłkową)
Uwaga – przemieszczenie własnych towarów do
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
Ustalanie podstawy opodatkowania.
Refakturowanie kosztów transportu ? Czy to możliwe ?
Warunki zastosowania stawki 0% w WDT
Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Dokumentowanie WDT (dowody potwierdzające, że towary będące przedmiotem
wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy
na terytorium innego państwa Wspólnoty)
Faktury i faktury korygujące w WDT, zaliczki
TRANSAKCJE WIELOSTRONNE – WARSZTATY PRAKTYCZNE
Pojęcie transakcji łańcuchowych,
Zasady rozliczania transakcji łańcuchowych,
Rozwiązywanie przykładów praktycznych – określenie dostawy ruchomej,
Szczególna procedura dla transakcji trójstronnych,
EKSPORT ORAZ IMPORT TOWARÓW

Pojęcie eksportu oraz importu towarów,
Dostawy łańcuchowe w eksporcie towarów,
Podstawowe zasady rozliczania eksportu oraz importu towarów.
OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE, VIES
Weryfikacja numeru VAT zagranicznego podatnika
baza VIES
wniosek VAT-ID
Informacje podsumowujące, rodzaje formularzy
Podmioty zobowiązane do składania informacji podsumowujących
Okres rozliczeniowy i termin składania informacji podsumowujących
Korygowanie złożonej informacji podsumowującej

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał aktualną i usystematyzowaną wiedzę z
zakresu podatku VAT w obrocie międzynarodowym dotyczącą m.in. importu usług czy też
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Uczestnik rozwinie także umiejętność wykorzystania wiedzy
i narzędzi dotyczących tej tematyki. Kompetencje społeczne uzyskane na szkoleniu umożliwią
uczestnikowi uświadomienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zrozumienie potrzeby ciągłego
dokształcania zawodowego w kierunku zagadnień związanych z tematyką. Uczestnik dokonuje
samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności, wyznacza dalsze kierunki rozwoju.

Grupa docelowa
Kadra kierownicza oraz specjaliści z różnych obszarów - finansów; księgowości; logistyki

Opis warunków uczestnictwa
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w
szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail’a najpóźniej na 8 dni przed szkoleniem na adres
szkolenia@russellbedford.pl. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia
100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję, że administratorem danych jest Russell Bedford
Poland Akademia Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa. Pełna treść pod adresem:
http://www.rbakademia.pl/o-nas/klauzula-informacyjna-rodo.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3
ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.) od
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu.

Materiały dydaktyczne
autorskie prowadzącego

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

VAT w obrocie międzynarodowym WDT, WNT, Eksport i Import towarów,
Import usług - zmiany od 2020r.

Data
realizacji
zajęć
2020-0306

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

10:00

16:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Tomasz Biel

Obszar specjalizacji

dodradztwo podatkowe

Doświadczenie zawodowe

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa
podatkowego. Doświadczenie zawodowe
zdobywał w kancelarii prawnej jak i w
renomowanych spółkach świadczących usługi
doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w
zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i
usług. Uczestnik zagranicznych konferencji z
zakresu opodatkowania VAT transakcji
międzynarodowych. Przeprowadzał liczne audyty
podatkowe międzynarodowych korporacji oraz
spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z
branży chemicznej i naftowej). Doświadczony
pełnomocnik w postępowaniach
sądowoadministracyjnych. Trener oraz autor
licznych publikacji z zakresu prawa
podatkowego.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Trener oraz autor licznych publikacji z zakresu
prawa podatkowego.

Wykształcenie

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa
podatkowego

Lokalizacja usługi

Adres:
Powstańców Warszawy 13
85-683
Bydgoszcz,
woj.
pomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Hotel Maraton

Warunki logistyczne:
kujawsko-

