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DOKUMENTACJA W PODATKU VAT  
z uwzględnieniem regulacji dotyczących Jednolitego Pliku 

Kontrolnego  
 

TERMIN: 
26 październik 2016 r.  godz. 10:00 
MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek GŁ. 14 
CENA: 410 PLN PROMOCJA!!! 310 PLN + 23% VAT DO 19.10.2016 
 

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

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

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

 1. Regulacje prawne dotyczące fakturowania  i ewidencjonowania:    ewidencje prowadzone na potrzeby podatku VAT,  faktury - rodzaje, zasady wystawiania i przechowywania,  refaktury – omówienie zasad dotyczących ich wystawiania  
i rozliczania,  najczęstsze błędy popełniane przy wystawianiu i rozliczaniu 
faktur,  faktury korygujące – omówienie zasad dotyczących ich 
wystawiania  i rozliczania,  noty korygujące,  przedwczesne wystawienie faktur – konsekwencje podatkowe 
(omówienie prawidłowego trybu postępowania w przypadku przedwczesnego wystawienia faktury),  „wewnątrzkrajowe” reverse charge,   deklaracja VAT 27. 

 2. Dokumentowanie transakcji krajowych  i wewnątrzwspólnotowych – ze szczególnym uwzględnieniem 
prawidłowego zebrania dokumentów źródłowych.  
3. Dokumentowanie obrotu za pomocą kas rejestrujących: - omówienie kwestii związanych z tzw. „szczegółowością” wystawianych paragonów fiskalnych. 
 4. Faktura VAT, a moment powstania obowiązku podatkowego  
i prawo do odliczenia podatku naliczonego.  5. Dokumentacja związana z eksploatacją samochodów 
osobowych:  rodzaje i zasady prowadzenia ewidencji,  dokumentowanie badań technicznych,  omówienie problematyki prawidłowego gromadzenia 
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dokumentów źródłowych związanych z użytkowaniem samochodów osobowych. 
 6. Problem niepełnej ewidencji i braku ewidencji prowadzonych na potrzeby podatku VAT. 
 7. Inne dokumenty jako dowody źródłowe gromadzone na 
potrzeby podatku VAT.  
8. Jednolity Plik Kontrolny (JPK):   JPK jako nowa metoda kontroli podatkowej,  podmioty obowiązane do tworzenia JPK,  zasady działania, struktury i zakres danych obejmowanych 

przez JPK,  tworzenie JPK,  uprawnienia organów kontrolnych,  potencjalne problemy z tworzeniem JPK,  wejście w życie i przepisy przejściowe odnoszące się do JPK. 
 9. Pytania i dyskusja.  

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


