Podatek VAT w JST i ich jednostkach
organizacyjnych od października 2020 r.

Wykładowca:

Danuta Selwa
UWAGA! Szkolenie online - pracownik Urzędu
Program:
Skarbowego w Lublinie
1. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
Termin i miejsce:
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
21 stycznia 2021
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
(Cz), godz. 10:00
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw – wpływ na rozliczanie podatku VAT. online:
2. Identyfikacja towarów i usług dla celów VAT
(Recepcja 9:15÷9:45)
od 1 kwietnia 2020 r.
Cena: 250 zł
(nowy sposób identyfikacji towarów i usług (PKWiU (2015) dla usług – zastosowanie
nomenklatury scalonej (CN) przy identyfikacji towarów, nowa matryca stawek
(PKWiU), Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).

3. Zintegrowana deklaracja VAT-7 (VAT-7K) oraz
ewidencja VAT (JPK_VAT) - JPK_VDEK

(m.in. oznaczanie rodzaju towaru/usługi będącego przedmiotem sprzedaży, dane
umieszczane w deklaracji i w ewidencji, oznaczanie transakcji znacznikami
literowymi – wyjaśnienie oznaczeń: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42,
I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja, MK, VAT_RR, oznaczanie transakcji
znacznikami literowymi – wyjaśnienie oznaczeń: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T,
MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja, MK, VAT_RR, ujęcie w
ewidencji zdarzeń generujących podatek należny – dokumenty „RO”/”WEW”, ujęcie
w ewidencji faktury wystawianych do paragonów – „FP”, Korekty JPK_VDEK, Sankcje
związane z nieprawidłowościami w zakresie raportowania)

4. Kasy rejestrujące od 1 lipca 2020r.

(stosowanie kas on-line, faktury do paragonów z NIP, przepisy dotyczące ujmowania
w ewidencji paragonów z NIP)faktury uproszczone)

5. Obowiązkowa podzielona płatność (split payment) za
niektóre towary i usługi (uwzględnienie zmian w zakresie wykazu
podatników oraz mechanizmu podzielonej płatności w 2020 r. m.in. dłuższy termin na
złożenie zawiadomienia ZAW NR)
-towary i usługi objęte obowiązkową podzielona płatnością,
-dodatkowe adnotacje zawarte w fakturach przy dostawie towarów i usług objętych
obowiązkową podzieloną płatnością,
-skutki podatkowe i sankcje karne w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT związane
z niestosowaniem obowiązkowej podzielonej płatności,
-nowe reguły związane z zapłatą split payment (możliwość zapłaty za kilka faktur),
-inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT które będzie można zapłacić z rachunku VAT,

6. Klauzula nadużycia prawa w ustawie o VAT.
7. Projekt pakietu zmian, tzw. SLIM VAT (zmiana m.in. zasady

korygowania faktur, odliczania VAT, nowe ułatwienia dla eksporterów oraz możliwość
zastosowania wspólnego kursu walut z podatkiem dochodowym, wydłużenie terminu do
odliczenia VAT , zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości, możliwość odliczenia VAT
z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta).

8. Nowe interpretacje i orzecznictwo w podatku VAT
dotyczące JST związane z odliczaniem podatku VAT
Cel szkolenia:
- poznanie praktycznych aspektów związanych z rozliczeniami VAT w JST

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

[w cenie materiały szkoleniowe]
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