Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
zaprasza na szkolenie:

NAJNOWSZE WPROWADZONE I PLANOWANE ZMIANY W
ZAKRESIE PODATKU VAT I INNYCH USTAW W 2018 R. I
2019 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ORZECZEŃ I
INTERPRETACJI.
Data: 03 grudnia 2018, 10:00 - 15:00
Miejsce: Lublin, ul 1 Maja 13/4

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 19 listopada
cena po 19 listopada to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej Instytucji
Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, osób z pionu finansowo księgowego odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT
Prowadzący:
Ewa Gogolińska - Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca
jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków
Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo
w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku
VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej projektów
UE oraz podatku VAT.

Program szkolenia:
I.

Przedstawienie wprowadzonych i planowanych zmian w zakresie podatku VAT i
innych ustaw w 2018 r. i 2019 r.

1.

Podzielona płatność (split payment) w ustawie VAT od 2018 r. i w 2019 r.

2.

Odwrotne obciążenie - wskazanie zmian w 2019 r.

3.

Nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących oraz on-line.

a)

Obowiązkowa wymiana kas rejestrujących dla jednostek budżetowych

b)

Harmonogram wprowadzania kas online

c)

Branże objęte kasami online.

d)

Zwolnienia z kas fiskalnych nowe Rozporządzenie

e)

Od kiedy numer NIP na paragonach.

4.

Dotacje UE – kiedy i czy opodatkowanie? Stanowisko Ministerstwa Finansów.

a)

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

b)

Odnawialne źródła energii

c)

Woda, ścieki wraz z przyłączami

d)

Termomodernizacja budynków

5.

Faktury – sposób wystawiania oraz wskazanie zmian

6.

JPK i deklaracje podatkowe – prowadzenie ewidencji oraz likwidacja niektórych
obowiązków - wskazanie zmian

7.

Rozliczanie prewspółczynnikiem oraz korekty roczne – najnowsze wyroki i interpretacje.

8.

Zmiana wykorzystywania w okresie objętym korektą z mieszanej do opodatkowanej i

z

mieszanej do zwolnionej – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE
9.

Nowe podejście do odliczenia podatku VAT – wyrok NSA w sprawie korekty i stosowania
prewspółczynników innych niż z rozporządzenia.

10.

Nowe sankcje w VAT w związane z nieprawidłowymi rozliczeniami ze strony podatnika i
służb finansowych – zmiany w Ordynacji podatkowej, kodeks karny skarbowy, kodeks
karny i innych.

11.

Czarna lista podatników

12.

Biała lista podatników obejmująca wykaz rachunków bankowych.

13.

Nowość – Katalog przesłanek „dochowania należytej staranności” – instruktaż dla

urzędów
14.

skarbowych.

Przedstawienie innych zagadnień dotyczących podatku VAT w zależności od procesu
legislacji.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE:

NAJNOWSZE WPROWADZONE I PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU VAT I
INNYCH USTAW W 2018 R. I 2019 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ORZECZEŃ I
INTERPRETACJI
TERMIN SZKOLENIA:
03 grudnia 2018 r., godz. 10.00 – 15.00.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Lublin, ul. 1-go Maja 13/4

CENA: 299 zł netto za osobę przy zgłoszeniu do 19 listopada. Cena po 19 listopada to 359 zł.
(Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Jeżeli nie jest,
do ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie,
poczęstunek i serwis kawowy).

DANE OSOBY ZGŁASZANEJ
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES URZĘDU/JEDNOSTKI
Nabywca:
DANE DO FAKTURY
URZĘDU/JEDNOSTKI

Odbiorca:

NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL

(proszę o wpisanie adresu e-mail bezpośrednio do uczestnika, w celu ułatwienia
kontaktu)

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu jest/nie jest finansowane co najmniej w 70% w całości ze środków publicznych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE
L119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu dla potrzeb
sprawozdawczych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz wyrażam zgodę, aby Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej wprowadziła dane na temat mojej instytucji do swojej bazy danych celem poszukiwania
partnerów oraz informowania mnie o realizowanych działaniach.

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej )

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 29 listopada 2018 r.
tel. 81 532 64 40 / fax. 81 532 84 65, e-mail: szkolenia@frdl.lublin.pl
U W A G A !!! W przypadku zgłoszenia i nie przybycia uczestnika na spotkanie bez wcześniejszej pisemnej rezygnacji
(najpóźniej na 3 dni robocze przed spotkaniem) obciążymy zgłaszającą instytucję 100% kwoty odpłatności za spotkanie.
Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

