Oferta szkolenia
WLR Training Group | wlr.com.pl

Podatek VAT 2019
19 czerwca 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Program szkolenia:
NOWOŚCI W VAT OD LIPCA I WRZEŚNIA 2019
NOWOŚCI OD LIPCA 2019 - NOWE KARY za nieprawidłowości w ewidencjach podatkowych!
KARY ZA NIEPRAWIDŁOWOSCI W EWIDENCJONOWANIU DANYCH W JPK - CO DALEJ?
NOWA BAZA PODATNIKÓW VAT - WRZESIEŃ 2019
MATRYCA VAT 2019 - koniec deklaracji VAT- 7 to już pewne!
Rewolucja w stawkach VAT - zmiana PKWiU na kody celne CN u wszystkich podatników
WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA - REWOLUCJA MF W VAT OD CZERWCA 2019
SPLIT PAYMENT OBOWIAZKOWY - od kiedy i jakie branże?
KASY ON LINE - zaczynają się zmiany (terminy, zasady, procedury)
KARY I SANKCJE DLA PODATNIKA I WSZYSTKICH OSÓB ODPOWIEDZIALANYCH W ROKU
2019
NOWE PROGI KAR - Kodeks karny skarbowy stawki mandatów i kar za przestępstwa w
2019?
Kto odpowiada karnie za brak ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej - zasady
karania?
Kto odpowiada karnie za błędy w deklaracji VAT- 7?
Odpowiedzialność karna menadżerów i zarządu oraz księgowego - wybrane zagadnienia ?
Czy brak zapłaty podatku i opóźnienia w zapłacie generują kary i sankcje dla
odpowiedzialnych?
KLAUZULA NADUŻYCIA PRAWA A KONSTYTUCJA DLA BIZNESU - NSA korzystne wyroki!
PROBLEMATYKA TRANSAKCJI KRAJOWYCH W PODATKU VAT W ROKU 2019
Czy trzeba rozliczyć VAT od kar umownych?
Zmiany w katalogu towarów objętych odwróconym obciążeniem i odpowiedzialnością
solidarną
Elektroniczne paragony fiskalne - problemy sprzedaży wysyłkowej
Zwrot VAT - największe wątpliwości podatników
Zmiany w uldze na złe długi - procedura dla podatnika
Samochód a przedstawiciel podatkowy - odliczenia VAT
Zakupy firmowe w VAT - jak rozliczyć wydatki na pracownika i kontrahenta - NOWE
ORZECZNICTWO!
Faktury VAT od zarządzającego firmą - rozliczenia w VAT
Skonta w VAT - jak prawidłowo rozliczyć
KURSY WALUT w transakcjach krajowych
KURSY WALUT w fakturach i korektach zbiorczych
TERMINY SPRZEDAŻY - warunki INCOTERMS a obowiązek podatkowy w VAT
TERMINY ZAKUPU - warunki INCOTERMS a terminy odliczenia VAT
Czy przekazanie alkoholu kontrahentowi należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?

Czy wpłata zaliczki na poczet zakupu samochodu osobowego wpływa na termin złożenia
VAT-26
PROBLEMATYKA TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH W PODATKU VAT W ROKU 2019
Firmowe zakupy zagraniczne - czy zawsze trzeba rozliczać import usług?
Jak opodatkować transakcję łańcuchową, gdy ostateczny nabywca jest z innego kraju UE?
SKONTA w rozliczaniu WNT oraz WDT - zasady
Naprawa samochodu za granicą a import usług
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu WNT, gdy kontrahent wystawia tylko
fakturę zaliczkową
Czy dochodzi do WNT pomimo braku na fakturze numeru VAT UE nabywcy
Jak udokumentować obciążenie klienta kosztami nieuznanej reklamacji
Gdzie są opodatkowane usługi pozyskiwania personelu świadczone dla zagranicznej firmy
Refakturowanie usług na kontrahenta zagranicznego
Kiedy rozliczyć import usług, jeśli faktura została wystawiona przed wykonaniem usługi
Rozliczanie importu usług w deklaracjach VAT
Dostawa z montażem - konsekwencja rozliczania
Warunki dowodowe przy WDT i eksporcie towarów

Wykładowca:

Luiza Pieprzyk
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i
usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach
podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii
Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji
wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz
księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.

Harmonogram:

09:45
10:00
11:30
11:45
13:30
14:00
16:00

- 10:00
- 11:30
- 11:45
- 13:30
- 14:00
- 16:00

Rejestracja i przywitanie uczestników
Szkolenie
Przerwa kawowa
Szkolenie
Lunch
Szkolenie
Zakończenie szkolenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy przesłać e-mailem: WLR@WLR.COM.PL lub faksem: 22 623 82 25

Podatek VAT 2019
19 czerwca 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa firmy:

NIP:

Adres firmy:

Tel:

Fax:

Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika
PDF na adres e-mail: …………………………………..……………
Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

E-mail:

Uwagi:

Cena uczestnictwa
349 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby
299 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Warunki uczestnictwa
Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Wpłaty
należy dokonać na konto podane na dokumencie proforma lub fakturze VAT Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Rezygnację z udziału należy przesyłać
listem poleconym na adres organizatora. Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma.
Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma. Nieodwołanie zgłoszenia
lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż
14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.
W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR
Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną
niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. W przypadku finansowania ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona ze
stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego formularza zgłoszeniowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu administrowania nim przez zleceniodawcę w myśl 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich
danych, jak też ich usunięcia z bazy.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk (zgodnie
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi
prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu

OŚWIADCZENIE VAT ZW
Oświadczamy, że nabyta od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk. mająca charakter usługi kształcenia zawodowego lub
przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych: (Prosimy zaznaczyć właściwą opcję) :
w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c
ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U.
2011.177.1054 z późn. zm.)

w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w
sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz
warunków stosowania tych zwolnień Dz. U. z 2013 r. poz.
1722 z późn. zm.)

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczątka
WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk
Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, tel.: 22 623 82 23, fax: 22 623 82 25

wlr.com.pl

