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EWIDENCJONOWANIE I FAKTUROWANIE  
W PODATKU VAT 

 

TERMIN: 
29 marzec 2017 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
CZĘSTOCHOWA 
HOTEL GRAND 
Ul. Drogowców 8 
 

CENA:430 PLN 
PROMOCJA!!! 
330 PLN + 23%VAT 
DO 22.03.2017 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 

INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 ; 81 
e-mail: 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  –  doradca podatkowy, wybitny ekspert i szkoleniowiec  
z kilkunastoletnim stażem w zakresie podatków. 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

I. Omówienie problemów związanych z odwrotnym obciążeniem i jego 
rozliczeniem w zakresie towarów i usług budowlanych: 

 kasy fiskalne  
 fakturowanie  
 korekty stawki 
 dodatkowe ewidencje 
 oświadczenia 
 problemy związane z brakiem PKWiU na fakturach  
 fakturowanie w okresie przejściowym 
 faktura zaliczkowa przed 01.01.2017 a świadczenie usług po tym terminie  
 jakie podjąć działania żeby prawidłowo rozliczać sprzedaż i zakup towarów  

z załącznika nr. 11 oraz z załącznika nr.14  - rozpoznanie osoby nabywcy 
 nowe pozycje  w załączniku nr.11 – pojęcie transakcji jednolitej gospodarczo 
II. Informacje ogólne: 
 rola dokumentu noszącego cechy faktury VAT w obrocie gospodarczym. 
 obowiązujące regulacje prawne dotyczące fakturowania   
 czym różni się faktura VAT od rachunku. 
III. Faktura VAT: 
 podmioty obowiązane do wystawiania faktur i podatnicy VAT, którzy nie 

muszą wystawiać faktur. 
 elementy jakie powinna zawierać faktura. 
 faktura zaliczkowa. 
 faktura VAT a refaktura. 
 kiedy faktura a kiedy paragon . 
 faktura w walucie obcej. Który kurs należy stosować? 
 faktury ze specyficznymi oznaczeniami. 
 terminy wystawiania faktur. 
 konsekwencje błędów i wadliwości w wystawianych fakturach. 
 faktury w obrocie międzynarodowym 
IV. Faktury elektroniczne: 
 ustawowe regulacja dotyczące e-fakturowania. 
 akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej.  
 format e-faktury. 
 faktura otrzymana w formie elektronicznej i zdublowanie następnie w formie  

papierowej. 
 regulamin fakturowania - autentyczność i integralność treści faktury. Kontrole 

biznesowe, które ustalają  wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą  
a dostawą towarów lub świadczeniem usług.  

V. Faktury korygujące: 
 kiedy  wystawia się fakturę korygującą? 
 prawidłowa treść faktury korygującej. 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

22.03.2017 



ZAPRASZAMY 
 

 zbiorcze faktury korygujące. 
 kurs na fakturze korygującej. 
 ujęcie w deklaracji VAT-7 faktury korygującej in minus i in plus, w tym faktury 

z zagranicy. Przedstawienie problemu z punktu widzenia sprzedawcy  
i nabywcy. 

 potwierdzenie otrzymania faktury korygującej. Nowe interpretacje  
i orzeczenia. 

 obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego bez potwierdzenia  
 otrzymania faktury korygującej. 
VI. Noty korygujące i duplikaty faktur: 
 zakres danych które można zmieniać notą korygującą, a które nie podlegają 

zmianie notą  korygującą? 
 korygowanie nota pełnych danych nabywcy- czy jest taka możliwość ? 
 forma akceptacja noty 
 duplikaty faktur - odliczanie VAT z duplikatu. Wstecz czy na bieżąco? 
VII.Rola faktury jako dokumentu uprawniającego do odliczenia 

podatku naliczonego: 
 przesłanki formalne i, które muszą być spełnione, by móc odliczyć podatek 

naliczony. 
 wpływ daty otrzymania faktury na odliczenie VAT  
 błędna stawka na fakturze. Czy można odliczyć VAT? 
 inne błędy na fakturach. Kiedy prawo do odliczenia przysługuje, a kiedy nie 

przysługuje. 
 „pusta” faktura – co to oznacza ? 
VIII. Zmiany w zasadach odliczeniu podatku naliczonego: 
 całkowicie nowe zasady odliczenia podatku naliczonego 
 wymogi które muszą być spełnione w celu odliczenia podatku naliczonego  
 zasady zachowania należytej staranności w kontekście odliczenia podatku 

naliczonego z faktur ( wyroki TSUE w tym zakresie) oraz stosowania stawki 
0 % przy WDT. 

IX. Zasady ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych 
od 01.01.2017 roku. 

X.Ewidencja związana z samochodami wykorzystywanymi  
w działalności gospodarczej pod kątem podatku VAT. Kwestie 
związane z odliczaniem podatku VAT od zakupu samochodów 

 samochody osobowe –  nastąpi całkowita zmiana sposobu rozliczenia 
podatku VAT od ich zakupu  

 zasady rozliczenia podatku VAT od paliwa 
 zasady odliczania VAT od wydatków eksploatacyjnych 
 podział pojazdów na dwie kategorie  
XI. JPK - raportowanie rejestrów VAT przez małych i średnich 

przedsiębiorców oraz sześć miesięcy praktyki raportowania JPK 
przez dużych przedsiębiorców. 

 założenia ogólne na co trzeba zwracać uwagę prze rozpoczęciem 
raportowania 

 jakie problemy dostrzega Ministerstwo Finansów – niektóre odpowiedzi  
i rozwiązania problemów  

 o czym pamiętać czerpiąc z doświadczenia już wysyłających 
 niektóre elementy praktycznego przygotowania pod kątem raportowania 

rejestrów zakupu-sprzedaży VAT przez biura rachunkowe czy działy 
księgowe w przedsiębiorstwach wielozakładowych. 

 najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie JPK.  
XII. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 
 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


