Zmiany w podatku VAT w JST - rola
faktury VAT w obrocie gospodarczym nowy obowiązek faktur
ustrukturyzowanych w 2019 r.
w zamówieniach publicznych;
Danuta Selwa
Cel szkolenia:

- szkolenie ma na celu poznanie praktycznych aspektów związanych
z rozliczeniami VAT w JST w szczególności aktualizacja i utrwalenie
wiedzy uczestników w zakresie dokumentowania sprzedaży w
świetle nowego obowiązku faktur ustrukturyzowanych w
zamówieniach publicznych.
Program:

1. Rola faktury VAT w obrocie gospodarczym.
• Obowiązujące regulacje prawne dotyczące fakturowania.
• Faktura VAT a rachunek.
• Zasady wystawiania faktur VAT: dane na fakturach, terminy
wystawiania faktur, korekty faktur, rodzaje faktur (faktury zaliczkowe,
wewnętrzne, duplikaty, faktury na rzecz osób fizycznych , faktury
dokumentujące odwrotne obciążenie, sprzedaż zwolniona a faktura
VAT: obiady szkolne, pomoc społeczna, przedszkola), stawki VAT na
fakturze, dokumentowanie dotacji.
• Duplikaty faktur, wystawianie faktur na żądanie.
• Faktury a kasa rejestrująca.
• Przechowywanie faktur -obowiązki w świetle przepisów.
• Refakturowanie.

2. Prawo do odliczenia podatku naliczonego
z faktury.
• Przesłanki, które muszą być spełnione, by móc odliczyć podatek
naliczony.
• Terminy odliczenia, uchybienia terminom, otrzymanie faktury VAT z
opóźnieniem
• Odliczanie podatku z faktur zaliczkowych,
• Wpływ wykonania usługi lub terminu otrzymania towaru na prawo
do odliczenia podatku naliczonego z faktury,

3. Nowy obowiązek – faktury ustrukturyzowane
w zamówieniach publicznych.
- w jaki sposób przygotować się do nowego obowiązku, od kiedy,
- kogo i jakich towarów i usług dotyczą faktury ustrukturyzowane
- ustrukturyzowany format faktury – przygotowanie systemów
informatycznych,
- obowiązki oferentów w zakresie przesyłania faktur elektronicznych
- elementy faktury ustrukturyzowanej
- obieg faktury ustrukturyzowanej

Wykładowca:

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

1 kwietnia 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
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie elektroniczne
wymaga potwierdzenia przez
BETAKOM

4. Sankcje za faktury wadliwe, nierzetelne, puste
faktury – w zakresie wystawcy faktur i nabywcy
faktur.
5. SPLIT PAYMENT – podzielona płatność a zasady
fakturowania.
6. Projektowane zmiany w ustawie VAT w trakcie
2019 r. m.in.:
• obowiązek prowadzenia przez jednostki i administracji samorządowej
przy użyciu programów komputerowych – a następnie cyklicznego
przesyłania – wykaz faktur dotyczących nabycia towarów i usług, które
nie będą ujmowane w rejestrze zakupów VAT.
• wprowadzenie obowiązku ujmowania w wykazie również „informacji
o fakturach otrzymanych od innych podmiotów w związku z realizacją
zadań nałożonych na jednostki administracji rządowej i samorządowej
odrębnymi przepisami”.
• Centralny Rejestr Faktur.

