TRANSMISJA ONLINE. Nowy plik JPK
VAT - - istotna zmiana zasad
raportowania VAT od 1 kwietnia oraz
1 lipca 2020 r
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników
usługa prowadzona w formie zdalnej

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/03/31/8353/550121

Cena netto

490,00 zł

Cena brutto

602,70 zł

Cena netto za godzinę

81,67 zł

Cena brutto za
godzinę

100,45

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-04-23

Termin zakończenia
usługi

2020-04-23

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-03-31

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-04-22

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Finanse i bankowość

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

BDO SOLUTIONS Sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Agnieszka Marciniak

Telefon

E-mail

agnieszka.marciniak@bdo.pl

+48 12 378 69
51

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy teoretycznej dotyczącej przygotowania rejestru VAT i
pliku JPK VAT, by był zgodny z przepisami obowiązującymi od 01 kwietnia 2020 oraz od 1 lipca 2020
W procesie uczenia się uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu prawidłowego
sporządzania pliku JPK VAT zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 01 kwietnia 2020 oraz od 1 lipca
2020. Uczestnik będzie potrafił zidentyfikować jakie oznaczenie wymagane jest dla danej transakcji.
W zakresie kompetencji społecznych uczestnik będzie miał świadomość stałego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, będzie dbał o przestrzeganie obowiązujących zasad i norm oraz będzie miał
świadomość odpowiedzialności za efekty swojej pracy w kontekście społecznym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
TRANSMISJA ONLINE*:w trosce o szeroką dostępność naszych usług , oraz Państwa wygodę,
uruchomiliśmy powyższe zajęcia w formule online. Oznacza to, że bez konieczności wychodzenia z
domu, możecie Państwo uczestniczyć w powyższym szkoleniu.
Transmisję

można

odbierać

z

każdego

urządzenia

mobilnego,

co

oznacza,

że

uczestnikiem naszego kursu można być niemal z każdego miejsca na ziemi, wystarczy
posiadać chociażby telefon z dostępem do Internetu.
Jak to działa?
Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny
kod dostępu i link do zajęć
Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Porównanie ogólnych zasad raportowania przed i po nowelizacji.
2. Elementy nowego pliku JPK VAT. Na czym polega połączenie pliku JPK VAT z deklaracją
VAT?
3. Kto raportuje według nowych zasad od 1 kwietnia 2020 r.?
4. Kto raportuje według nowych zasad od 1 lipca 2020 r.?
5. Jakie nowe dane należy podawać dla poszczególnych transakcji?
6. Wymóg oznaczania jaki towar/usług jest przedmiotem sprzedaży.
7. Co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13?
8. Kiedy oznaczyć transakcję dodatkowymi znacznikami literowymi?
9. Wyjaśnienie znaczników literowych: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63,
B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja,
10. JPK VAT a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Kiedy w JPK VAT oznaczyć
transakcję symbolem „MPP”?
11. Wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży lub dowodem
nabycia.
12. Wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK.
13. Zmiana zasad prezentowania faktur do paragonów dla osób fizycznych.
14. Uszczegółowienie i nowe dane dla procedury VAT marża.
15. Transakcje z podmiotami powiązanymi.
16. Sprzedaż na rzecz pracowników.
17. Czego biuro rachunkowego powinno żądać od Klienta, by uprościć sobie pracę?

18. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT:
a) Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
b) Autokorekta JPK VAT.
c) Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
d) Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
e) Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą przygotowania
rejestru VAT i pliku JPK VAT by był zgodny z przepisami obowiązującymi od 01 kwietnia 2020 oraz od 1
lipca 2020
W procesie uczenia się
uczestnik nabywa praktyczne umiejętności z zakresu prawidłowego
sporządzania pliku JPK VAT zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 01 kwietnia 2020 oraz od 1 lipca
2020. Potrafi zidentyfikować jakie oznaczenie wymagane jest dla danej transakcji.
W zakresie kompetencji społecznych uczestnik ma świadomość stałego podnoszenia kwaliﬁkacji
zawodowych, dba o przestrzeganie obowiązujących zasad i norm oraz ma świadomość
odpowiedzialności za efekty swojej pracy w kontekście społecznym

Grupa docelowa
pracownicy działów księgowości, finansów
osoby zainteresowane tematem

Materiały dydaktyczne
Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia
w formacie pdf.

Informacje dodatkowe
Przykładowe szkolenie online ►►►
Transmisję można odbierać z każdego urządzenia mobilnego.
Do wzięcia udziału w szkoleniu nie potrzebujecie Państwo żadnych
uczestnicy szkolenia mają zapewnione bezpieczeństwo informatyczne
osobowych. Przez zakodowane, stabilne łącze, dedykowane specjalnie
jest wyłącznie prowadzący szkolenie, jego prezentacja i ewentualne
przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.

dodatkowych programów, a
swojego wizerunku i danych
tylko do tej usługi, widoczny
zapiski na tablicy. Minimalna

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Porównanie ogólnych zasad
raportowania przed i po nowelizacji,
Wyjaśnienie znaczników literowych: SW,
EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ,
I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa,
B_MPV_prowizja, JPK VAT a
obowiązkowy mechanizm podzielonej
płatności. Kiedy w JPK VAT oznaczyć
transakcję symbolem „MPP”

Data
realizacji
zajęć
2020-0423

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

10:00

16:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Hubert Grzyb

Obszar specjalizacji

Doświadczenie zdobywał pracując w Kancelarii
Adwokackiej specjalizującej się w obsłudze
prawno - podatkowej podmiotów gospodarczych
działających w branży przemysłowej,
produkcyjnej, budowlanej, ubezpieczeniowej,
farmaceutycznej, ubezpieczeniowej oraz
gospodarki odpadami. Brał udział w złożonych
transakcjach gospodarczych, w szczególności
takich jak: przejęcia i podziały spółek
kapitałowych oraz audyty podatkowe. Doradzał
Klientom w zakresie prawidłowego rozliczania i
optymalizacji w podatku od towarów i usług w
związku z dużymi nowelizacjami ustawy o VAT w
latach 2010/2011 oraz 2013/2014.

Doświadczenie zawodowe

adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce
adwokackiej oraz spółce doradztwa
podatkowego

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w
zakresie podatku od towarów i usług, w
szczególności w zakresie transakcji
zagranicznych oraz prawidłowego
dokumentowania transakcji opodatkowanych
VAT, jak również w zakresie podatku
dochodowego. Prowadził szkolenia zarówno dla
podmiotów prywatnych, jak i dla pracowników
organów podatkowych oraz organów kontroli
skarbowej. Autor licznych publikacji w dziedzinie
prawa podatkowego. Specjalizuje się w
problematyce prawa podatkowego materialnego,
w szczególności podatku od towarów i usług
oraz podatków bezpośrednich, jak i w
problematyce podatkowego prawa
procesowego, w tym w zakresie postępowań i
kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo administracyjnych.

Wykształcenie

Ukończył Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie

Lokalizacja usługi
Adres:
Szczecin, woj. zachodniopomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Transmisja ONLINE

Warunki logistyczne:

