Podatek VAT w JST z uwzględnieniem zmian od 1
lipca 2018 r. i innych zmian w 2018 r.; Danuta Selwa
Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do służb finansowych jednostek
samorządu terytorialnego.
Cel szkolenia:
od 1 lipca 2018 obowiązuje system podzielonej płatności – będący
wstępem do wprowadzenia tego systemu w wariancie
obligatoryjnym. Nowy mechanizm wywołuje liczne kontrowersje
i wątpliwości wśród podatników m .in. czy można skutecznie
wyłączyć jego stosowanie przez kontrahentów, jakie efekty uboczne
wywoła jego stosowanie w praktyce. Od października 2018 r.
Projektowane są również zmiany w zakresie kas fiskalnych – projekt
wymiany kas na nowe umożliwiające wysyłanie tzw. e-paragonów.
Podatnicy będą mogli również korzystać z nowego rejestru tzw.
znikających podatników.
Szkolenie ma na celu poznanie praktycznych aspektów związanych
z rozliczeniami VAT w JST i aktualizacja wiedzy uczestników
w zakresie podatku VAT.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowymi regulacjami
oraz praktycznymi sposobami ich zastosowania w poszczególnych
przypadkach. Omówione podczas wykładu przykłady pozwolą na
uzyskanie praktycznej wiedzy niezbędnej w procesie rozliczania
podatku VAT.

Wykładowca:

Danuta Selwa
- pracownik Urzędu
Skarbowego w Lublinie
Termin i miejsce:

19 września 2018 r.
(Śr), godz. 10:00,
Rzeszów,
ul. Grottgera 10,
sala 317 (PSS "Społem")
Cena:

200 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

Program:

szkolenia@betakom.org

1. Mechanizm podzielonej płatności obowiązujący od dnia
1 lipca 2018 r.:

zgłoszenie
elektroniczne
wymaga
potwierdzenia przez
BETAKOM

- co to jest split payment (na czym polega mechanizm podzielonej
płatności),
- podmioty stosujące ten mechanizm (obowiązkowe stosowanie czy
dobrowolne),
- sposób dokonywania podzielonej płatności (rachunek VAT,
dokonywanie przelewów za faktury zakupu),
- przywileje dla stosujących split payment,
- obowiązki banków i podatników,
- procedura dokonywania zwroty nadwyżki podatku VAT z rachunku VAT,
- zasady przeznaczenia środków z rachunku VAT i dysponowanie tym
rachunkiem

2. Zmiany w VAT planowane od października 2018 r.:
• planowana wymiana kas rejestrujących (kasy on-line) – ewolucyjna
wymiana kas na nowe co w miejsce kas dwurolkowych i kas z
elektronicznym zapisem danych, terminy stosowania nowych kasy
fiskalnych,
• NIP nabywcy w paragonie fiskalnym i obowiązek identyfikacji nabywcy
w chwili sprzedaży,
• ograniczenie odliczenia podatku naliczonego z faktur, które nie
zawierają NIP nabywcy,
• dostosowanie definicji pierwszego zasiedlenia do orzecznictwa TSWE

http://betakom.org

(przyczyny i konsekwencje zmiany definicji pierwszego zasiedlenia).
• uściślenia dotyczące zakończenia działalności i „remanentu
likwidacyjnego” (zmiany dotyczące składania dokumentów przy
likwidacji działalności gospodarczej art.14)
• złagodzenie warunków uznania podmiotów za podmioty powiązane,
• kolejne ograniczenia dotyczące zwrotów na rachunek bankowy,
• doprecyzowanie przesłanek i warunków wykreślenia podatnika VAT
czynnego oraz podatnika VAT-UE,
• obniżenie wysokości sankcji podatkowych (złagodzenie zasad
nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego),
• ograniczenie zwolnienia podmiotowego (obligatoryjna utrata
zwolnienia podmiotowego (200 tys. zł) przez niektórych podatnikówart.113)
• elektroniczne faktury VAT-RR,
• zmiany w załączniku nr 13 do ustawy
• rozszerzenie uprawnień organów podatkowych do weryfikacji zwrotów
VAT w formie czynności sprawdzających;
• zasady ewidencjonowania w rejestrze sprzedaży dla celów JPK faktur,
do których wystawiono paragony,
• ustawy o zapobieganiu oszustwom podatkowym ( nowy rejestr
podmiotów dla celów VAT, możliwość sprawdzania ujęcia transakcji
przez kontrahenta oraz sprawdzenia rzetelności składania deklaracji oraz
zapłaty podatku przez kontrahenta).
• zmiany w zakresie możliwości określania przez organy podatkowe
podstawy opodatkowania w VAT w innej wysokości niż deklarowana,
• kolejne ograniczenia dotyczące zwrotów na rachunek bankowy,
Omówienie przepisów przejściowych odnośnie ww. zmian.

3. Przegląd aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej
w zakresie rozliczania VAT w transakcjach krajowych.
4. Dyskusja.

