Podatek VAT w 2020 r. – zmiany oraz
aktualne orzecznictwo
Usługa archiwalna
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

2020/04/03/7633/551809

Cena netto

480,00 zł

Cena brutto

590,40 zł

Cena netto za godzinę

80,00 zł

Cena brutto za
godzinę

98,40

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-06-19

Termin zakończenia
usługi

2020-06-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-04-03

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-06-18

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 praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką zmian w podatku VAT,
biała lista; kast fiskalne; wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatność. 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. Uczestnik dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności,
wyznacza dalsze kierunki rozwoju.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 i 2020 r.
Kasy fiskalne online – od 1.05.2019 r.
wprowadzenie kas fiskalnych online, zasady funkcjonowania, używania, Centralne
Repozytorium Kas
obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online – dla kogo i w jakich terminach?
Biała lista podatników – od 1.09.2019 r.
uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych – możliwość weryfikacji
numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in.

rachunki bankowe)
rachunki zamknięte, rachunki walutowe, rachunki wirtualne, płatności dla pośredników,
zajęcia komornicze itp. – problemy praktyczne z użyciem białej list podatników do
weryfikacji kontrahenta
zagraniczny podatnik zarejestrowany dla VAT w Polsce a biała lista
obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do
rozpoznania kosztu uzyskania przychodu – zasady ogólne, możliwość rozpoznania
kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US
odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek
zgłoszony do US
Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – od
1.11.2019 r.
zasady działania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – które
transakcje będą objęte obowiązkiem?
towary i usługi, których dotyczył będzie obowiązek stosowania mechanizmu
podzielonej płatności
kompensata oraz płatność kartą płatniczą a obowiązkowy MPP
nowe obowiązki w zakresie fakturowania transakcji – dopisek „mechanizm podzielonej
płatności”
sankcje za brak dopisku na fakturze oraz za brak zastosowania mechanizmu
podzielonej płatności
możliwość wykorzystania środków z rachunku VAT do zapłaty innych zobowiązań, np.
podatku dochodowego, akcyzowego, składek ZUS
wprowadzenie możliwości opłacania przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności
faktur zaliczkowych oraz przelewów zbiorczych
Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych –
od 1.01.2020 r.
zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta
posiadającego aktywny numer VAT UE
utrata prawa do stosowania stawki VAT 0% w przypadku niezłożenia informacji
podsumowującej lub błędów w złożonej informacji podsumowującej
wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji
wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE –
jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?
nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie
UE – która dostawa jest ruchoma?
Wprowadzenie JPK_VDEK oraz zniesienie obowiązku składania odrębnej
deklaracji VAT – od 1.04.2020 r./1.07.2020 r.
wprowadzenie jednolitego pliku JPK_VDEK obejmującego ewidencję oraz deklarację
VAT
zniesienie obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT-7, VAT-7K
pozostałe deklaracje oraz informacje podsumowujące a nowy plik JPK_VDEK
sankcja 500 zł za każdą nieskorygowaną nieprawidłowość w złożonym pliku JPK –
zasady wymierzania
opóźnienie wejścia w życie obowiązku składania JPK_VDEK dla mikro, małych oraz
średnich przedsiębiorców
Nowa matryca stawek VAT – od 1.04.2020 r.
zmiany w zakresie ustalania stawek VAT dla towarów i usług – klasyfikacja wg
Nomenklatury Scalonej (CN) oraz PKWiU 2015
przykłady zmian w opodatkowaniu towarów i usług
wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – od 1.11.2019 r.

Pozostałe zmiany w VAT na 2020 r.
zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów – obowiązek umieszczenia NIP
nabywcy na paragonie
wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego płatnika/podatnika do
rozliczeń z urzędami skarbowymi
Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT
wyrok NSA w sprawie spółek rejestrowanych w biurach wirtualnych
pytanie prejudycjalne do TSUE w sprawie 3-miesięcznego terminu dla neutralnego
rozliczenia WNT

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali aktualną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu
zmian w podatku VAT, w tym mechanizm podzielonej płatności; biała lista oraz kasy ﬁsklane.
Kompetencje społeczne uzyskane na szkoleniu umożliwią uczestnikowi uświadomienie poziomu swojej
wiedzy i umiejętności oraz zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w kierunku
zagadnień związanych z tą tematyką. Uczestnik dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali
swoje umiejętności, wyznacza dalsze kierunki rozwoju.

Grupa docelowa
Osoby zajmujące sie w przedsiębiorstwie księgowością; podatkami; fakturami

Opis warunków uczestnictwa
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia. Rezygnacja z udziału w szkoleniu w formie e-mail’a
najpóźniej na 8 dni przed na adres szkolenia@russellbedford.pl. Rezygnacja w późniejszym terminie
wiąże się z pokryciem 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z 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. W związku z przetwarzaniem
danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo
żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Z pełną
treścią klauzuli informacyjnej i obowiązkach administratora danych mogą Państwo się zapoznać pod
adresem: http://www.rbakademia.pl/o-nas/klauzula-informacyjna-rodo.

Materiały dydaktyczne
autorskie prowadzącego

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Podatek VAT w 2020 r. – zmiany
oraz aktualne orzecznictwo

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-06-19

10:00

16:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Łukasz Chłond

Obszar specjalizacji

Specjalizuje się i doradzał średnim i dużym
przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów
z zakresu podatku od towarów i usług, podatku
dochodowego od osób prawnych,
międzynarodowych aspektach opodatkowania
(zarządzanie podatkami w łańcuchach dostaw,
podatek u źródła).

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach
świadczących usługi doradztwa podatkowego
(również z tzw. Wielkiej Czwórki), przechodząc
całą ścieżkę kariery począwszy od konsultanta aż
po partnera w spółce doradztwa podatkowego, a
w ostatnim czasie zarządzał europejskim działem
podatków pośrednich w dużej firmie z branży
FMCG;

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

doświadczony trener, współpracuje z liderami
polskiego rynku szkoleń podatkowych, prowadził
szkolenia zamknięte dla największych
międzynarodowych i polskich firm;

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Lokalizacja usługi
Adres:
Starowiślna 60
31-035 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Hotel Kazimierz II

Warunki logistyczne:

