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Wybrane problemy oraz najczęściej popełniane 

błędy w podatku VAT  
ze szczególnym  uwzględnieniem  zmian w zakresie Jednolitego 

Pliku Kontrolnego 
 

TERMIN: 
29 czerwiec 2016 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
RZESZÓW WOJEWÓDZKI 
DOM KULTURY 
Ul. Stefana Okrzei 7 
 

CENA: 390 PLN 
PROMOCJA!!! 
290 PLN + 23%VAT 
DO 22.06.2016 
 

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. Wprowadzenie. 
 
II.Wybrane problemy w podatku od towarów i usług oraz 
najczęściej popełniane błędy: 
- opodatkowanie wydania i zużycia towarów w ramach tzw. 
reprezentacji i reklamy – postanowienia ustawy o podatku od 
towarów i usług, dyrektywy oraz orzecznictwo sądów 
administracyjnych: 

 omówienie przypadków związanych z drobnym 

poczęstunkiem kontrahentów, 

- nieodpłatne wydanie towarów i świadczenie usług: 

 omówienie przypadków związanych z nieodpłatnym 

przekazaniem pracownikom używanego przez nich 

sprzętu, omówienie nowej definicji próbki towaru, 

- zastosowanie metody reverse charge w rozliczeniu podatku 

VAT: 

 nowy katalog towarów korzystających  

z mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie                                                                                 

krajowym, 

 limit transakcyjny, 

 definicja jednolitej gospodarczo transakcji – omówienie  

i przedstawienie przykładów, 
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 korygowanie transakcji - przykłady, 

 przykłady transakcji i ich rozliczeni. 

- podatek naliczony – nowe zasady obliczania: 

 prewspółczynnik odliczenia podatku naliczonego, 

 zakres podmiotowy, 

 sposoby obliczenia: zakres danych, metody, 

 potencjalne problemy, 

- prawidłowe ustalanie momentu powstania obowiązku, 

- faktury korygujące – zasady wystawiania i przyjmowania do 

rozliczenia podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem 

korekt zwiększających podatek należny, 
- zasady korygowania nieuzasadnionego opodatkowania 

(puste faktury VAT) – omówienie problemu i przedstawienie 

aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, 

- przedwczesne przyjmowanie faktur VAT do rozliczeń 

podatkowych – konsekwencje podatkowe i karne, 

- faktury zaliczkowe - omówienie problemu tzw. „zaliczek  

w 100%”. 

III. Jednolity Plik Kontrolny (JPK): 

- JPK jako nowa metoda kontroli, 

- podmioty obowiązane do tworzenia JPK, 

- zasady działania i struktury JPK, 

- uprawnienia organów kontrolnych, 

- potencjalne programy, 

- wejście w życie zmiany i przepisy przejściowe. 
IV. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia, dyskusja. 
 
 
 
 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


