Podatek VAT w JST i ich jednostkach
organizacyjnych z uwzględnieniem zmian
na 2019 r. i rocznej korekty podatku
naliczonego w oparciu o prewspółczynnik
i współczynnik; Danuta Selwa
Cel szkolenia:

- uczestnicy zyskają wiedzę dotyczącą dokonywania korekt rocznych
podatku naliczonego w związku z odliczaniem podatku naliczonego
w oparciu o prewspółczynnik i współczynnik (przykłady dotyczące
wyliczenia korekty), zmian w podatku VAT na 2019 r.
z uwzględnieniem m.in.: likwidacji deklaracji VAT, stosowania kas
rejestrujących (wprowadzenia kas on-line, zwolnień z ewidencji oraz
wymiany kas).
Szkolenie adresowane jest do :

-osób rozliczających podatek VAT oraz osób które chcą uzyskać
wiedzę i umiejętności w zakresie rozliczania podatku VAT: skarbnicy,
główni księgowi i pracownicy działów księgowości gmin, powiatów
i ich jednostek organizacyjnych (m.in. szkół, przedszkoli, instytucji
kultury, MOPS, GOPS).

Wykładowca:

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

21 stycznia 2019 r.
(Pn), 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

Program:

2. e-mail:

I. Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2019 r.

http://betakom.org

1. Nowe zasady opodatkowania bonów w 2019r.
2. Nowe zasady korekty VAT w ramach ulgi za ze długi
3. Kasy fiskalne w 2019r. - zwolnienia z obowiązku ewidencji,
wprowadzenie kas on-line, wymiana części stosowanych kas
fiskalnych, terminy użytkowania kas fiskalnych z papierowym
i elektronicznym zapisem kopii.
4. Rezygnacja ze sporządzania deklaracji VAT.
5. Zmiany w stawkach podatkowych.
6. Przedłużenie terminu zwrotu podatku.
7. Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego.
8. Nowe obowiązki dotyczące fakturowania.
9. Zmiana zasad opodatkowania nieruchomości – likwidacja
użytkowania wieczystego.

II. Korekta podatku naliczonego
1.Zasady korekt bieżących, rocznych i wieloletnich podatku
naliczonego.
2. Korekta roczna związana ze stosowaniem proporcji:
współczynnika i prewspółczynnika
3. Korekta wieloletnia podatku w przypadku środków trwałych.
4. Przykłady wyliczenia korekty rocznej i wieloletniej
z uwzględnieniem prewspółczynnika i współczynnika na podstawie
rozporządzenia Ministra Finansów, wskaźnika indywidualnego
oraz proporcji innej jednostki.

szkolenia@betakom.org
zgłoszenie
elektroniczne
wymaga
potwierdzenia przez
BETAKOM

5. Ujęcie korekty rocznej w deklaracji VAT za styczeń 2019 r.

III. Zasady odliczania podatku naliczonego w 2019 r.:
1) Związek zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną
i niepodlegającą VAT
2) Terminy odliczania VAT naliczonego
3) Odliczanie VAT z tytułu zakupów związanych ze sprzedażą
mieszaną przy zastosowaniu współczynnika proporcji – przykłady
4) Odliczanie VAT z tytułu zakupów związanych ze sprzedażą
mieszaną przy zastosowaniu prewspółczynnika – przykłady
5) Interpretacje dotyczące możliwości stosowania indywidualnego
prewspółczynnika (np. na podstawie ilości wody/ścieków,
powierzchni).

