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PODATEK VAT w 2017r. 
Znaczące zmiany w 2017r., problemy związane  

z obowiązkowym raportowaniem rejestru zakupu-sprzedaży 
VAT od 2017r. oraz 2018r., 
Jednolity Plik Kontrolny 

 

TERMIN: 
23 styczeń 2017 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
CZĘSTOCHOWA 
HOTEL GRAND 
Ul. Drogowców 8 
 

CENA:430 PLN 
PROMOCJA!!! 
330 PLN + 23%VAT 
DO 16.01.2017 
 

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: 
 

1. Uchwalone zmiany w zakresie podatku VAT od 2017 roku:  
 podwyższenia kwoty zwolnienia podmiotowego  
 planowane zmiany w zakresie elektronicznego wysyłania 

deklaracji VAT dla niektórych podatników 
 planowane wprowadzenie rejestru faktur i rejestru podatników 
 likwidacja  rozliczeń kwartalnych dla niektórych podatników 

oraz wprowadzenie dla niektórych podatników miesięcznych 
rozliczeń deklaracji VAT UE w wersji wyłącznie elektronicznej 

 rozszerzenie zakresu towarów objętych odwrotnym 
obciążeniem w zakresie załącznika nr.11. 

 objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia niektórych 
usług budowalnych nowy załącznik nr. 14 

 zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych   
 zmiany w zakresie  odpowiedzialności solidarnej nabywcy za 

zobowiązania sprzedawcy w zakresie dostawy towarów  
z załącznika nr. 13 

 wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej na 
przedstawiciela lub pełnomocnika ( np. biura rachunkowego)  
podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą do 
wysokości 500.000 zł 

 przypadki uzależnienia rejestracji podmiotu jako podatnika 
VAT od wpłacenia wysokiej kaucji 

 wprowadzenie możliwości wykreślania podatników z rejestru 
podatników VAT czynnych nawet bez powiadomienia w 
konkretnie określonych przypadkach  

 powrót sankcji 30% za nieprawidłowości w rozliczeniach VAT 
 wprowadzenie nowej 100% sankcji za nieprawidłowości  

w rozliczeniach VAT związanych z oszustwami  
i posługiwaniem się pustymi fakturami lub podawaniem 
czynności niezgodnych ze stanem rzeczywistym albo 
nieistniejących na fakturach  

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

16.01.2017 



ZAPRASZAMY 
 

 zmiany w zakresie odliczenia podatku naliczonego przy WNT 
 wprowadzenie poważnych ograniczeń możliwości zwrotów 

VAT w okresie 25 dniowym - nowy katalog przesłanek 
umożliwiających zwrot w tak krótkim czasie. 

 zmiany w zakresie możliwości przedłużenia zwrotu 60-
dniowego w podatku VAT 

 planowane zmiany w zakresie ewidencji sprzedaży przy 
pomocy kas fiskalnych – dostosowanie kas do raportowania 
przy pomocy JPK 

 rozszerzone zasady wersyfikacji zasadności zwrotu w ciągu 
60 ciu dni 

 zasady stosowania współczynnika przez jednostki samorządu 
terytorialnego i jego jednostki organizacyjne – niewielkie 
zmiany 

 zmiany w zakresie odliczenia podatku naliczonego od 
nieruchomości wykorzystywanej do działalności 
opodatkowanej i nie 

 nowe wymogi dotyczące prowadzenia ewidencji podatku VAT 
 
2.Jednolity Plik Kontrolny w zakresie podatku VAT: 
 Prowadzenie ewidencji VAT  przy użyciu programów 

komputerowych 
 Przekazanie ewidencji sprzedaży i zakupów obowiązkowo  

oraz dowodów księgowych na  żądanie w formie elektronicznej 
 od kiedy trzeba być gotowy do raportowania ksiąg 

rachunkowych, KPiR oraz ewidencji ryczałtu w postaci JPK  
a od kiedy rejestrów zakupu i sprzedaży VAT 

 Struktura logiczna jednolitego pliku kontrolnego (JPK)-  
w zakresie ewidencji VAT i faktur sprzedaży – praktyczne 
problemy związane z wdrożeniem JPK 

 jak wyglądać będzie kolejność czynności jakie należy wykonać 
aby od stycznia 2017 roku przesyłać obowiązkowo rejestry 
zakupu i sprzedaży VAT 

 Kogo dotyczy JPK w zakresie VAT  - podział na dużych, 
średnich i małych i mikro przedsiębiorców. 

 Inne zagadnienia dotyczące wdrożenia i przygotowania 
raportowania ewidencji sprzedaży i zakupów w VAT pod 
kątem struktur JPK. 

 najnowsze pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów 
związane z wdrożeniem JPK 

 
3. Dyskusja, odpowiedzi na pytania, konsultacje. 
 
 
 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


