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 KURS PRAWA PODATKOWEGO  
PODATEK VAT OD PODSTAW 

3 spotkania 
 
 

TERMINY:  
 

27 czerwiec 2016 r. 
11 lipiec 2016 r. 
27 lipiec 2016 r. 
 

godz. 10:00 
 
MIEJSCE: 
KATOWICE 
INTER PRODRYN 
Ul. Moniuszki 7 
 
 
 

CENA CAŁEGO KURSU: 
980 ZŁ + 23 % VAT 
 

PROMOCJA!!! 
880 PLN + 23% VAT 
DO 20.06.2016 
 

MOŻLIWOŚĆ 
UCZESTNICTWA  
W WYBRANYM DNIU  
300 zł +23%VAT / 1 DZIEŃ 
 

Cena obejmuje:  
 

- materiały szkoleniowe 
- zaświadczenie 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnianie wątpliwości 

 

 

PROWADZĄCY 
  

– Kierownik Wydziału Kontroli VAT Urzędu Skarbowego.  
Wieloletni pracownik aparatu skarbowego. Wybitny ekspert  
i specjalista z zakresu tematu kursu. Wykładowca i trener 
współpracujący z największymi firmami szkoleniowymi w Polsce. 

PROGRAM: 

1 DZIEŃ – 27 czerwiec 2016 r.  
 

I. Wprowadzenie: 
1. Istota podatku VAT 

 

2. Główne zasady rządzące podatkiem od towarów i usług: 
 powszechność, 
 wielofazowość, 
 potrącalność, 
 neutralność. 
 
II. Zakres opodatkowania: 
● Dostawa towarów i świadczenie usług,  
● Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów. 
 
III. Obowiązek podatkowy: 
1. Czym jest obowiązek podatkowy? 

 

2. Moment powstania obowiązku: 
 zasady ogólne, 
 zasady szczególne, 
 zasady odnoszące się do wewnątrzwspólnotowej dostawy  

i nabycia towarów, 
 zasady odnoszące się do eksportu towarów, 
 mechanizm reverse charge (odwrotne obciążenie). 
 
IV.Podstawa opodatkowania czyli co należy objąć 
podatkiem. 
 
V. Przykłady i ćwiczenia praktyczne. 
 
VI. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

20.06.2016 



ZAPRASZAMY 
 

INFORMACJA: 

Tel. (12) 378-91-80 ; 81 
e-mail: 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
 

KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
e-mail: 
biuro@galeriaszkolen.pl 
 
 

 
 

 
2 DZIEŃ – 11 lipiec 2016 r.  
 

I. Miejsce świadczenia (opodatkowania): 
 dla dostawy towarów, 
 dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 
 dla świadczenia usług. 
 
II. Wysokość opodatkowania: 
 stosowanie właściwych stawek podatku oraz zwolnień, 
 szczególne przypadki stosowania stawki 0%. 
 
III. Odliczenie i zwrot podatku: 
 zasady pomniejszania podatku należnego o podatek 

naliczony, 
 katalog wyłączeń w zakresie odliczenia podatku naliczonego. 
 
IV. Przykłady i ćwiczenia praktyczne. 
 
V. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 
 
3 DZIEŃ – 27 lipiec 2016 r. 
 

I. Dokumentacja w podatku VAT: 
 Ewidencje 
 Faktury 
 Deklaracje 
 Informacje podsumowujące 
 
II. Kasy rejestrujące (fiskalne): 
 Katalog podmiotów i przesłanek powodujących konieczność 

rejestrowania obrotu z wykorzystaniem kasy rejestrującej, 
 Wyłączenia z obowiązku rejestrowania obrotu  

z wykorzystaniem kasy rejestrującej, 
 Zasady rejestrowania obrotu z wykorzystaniem kasy 

rejestrującej. 
 
III. Przykłady i ćwiczenia praktyczne. 
 
IV. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

 
 


