
 

  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 
 

 
 

PODATEK VAT  
Zmiany od stycznia 2017r.,  

rozliczanie samochodów, fakturowanie  
 

TERMIN: 
9 grudzień 2016 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
RZESZÓW WOJEWÓDZKI 
DOM KULTURY 
Ul. Stefana Okrzei 7 
 

CENA:410 PLN 
PROMOCJA!!! 
310 PLN + 23%VAT 
DO 02.12.2016 
 

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: 
 

1. Przypomnienie zmiany w zakresie właściwości urzędu 
skarbowego w kwestii składania i płacenia podatku VAT od 
01.01.2016. 

 
2. Przypomnienie zmiany w zakresie wysokości naliczania odsetek 
od zaległości podatkowych w podatku VAT i innych podatkach.   

 
3.  Aktualne orzeczenia i interpretacje dotyczące problemów 
związanych z rozliczeniem samochodów w firmie  
 

 problemy Podatkowe używania samochodów do celów 
„mieszanych" 

 ujęcie w VAT i konsekwencje dla podatku dochodowego 
 ryczałty za użytkowanie aut służbowych dla celów prywatnych 

zmiany  od 1 stycznia 2015r a odliczanie podatku VAT 
 co wchodzi w ten ryczałt 
 czy występują dodatkowe nieodpłatne świadczenia   
 jak rozumieć wykorzystanie samochodów do celów prywatnych  

w kontekście ryczałtów 
 skutki wadliwie lub nierzetelnie prowadzonej ewidencji przebiegu 

dla odliczenia podatku VAT 
 korekta nieodliczonego podatku naliczonego w związku ze 

sprzedażą samochodu 
 interpretacje organów podatkowych dotyczące odliczania podatku 

naliczonego i wyroki WSA w tej kwestii   
 wpływ odliczenia 50% podatku VAT od samochodów na rozliczenie 

samochodów w podatkach dochodowych 
 
4. Obowiązek podatkowy oraz ustalanie podstawy opodatkowania  
w roku 2016r. 
 

 najbardziej typowe zdarzenia generujące powstanie problemów  
z ustaleniem momentu powstania obowiązku podatkowego  
w obrocie krajowym oraz unijny 

 czy każda zaliczka (zadatek) otrzymana przed dostawą 
towarów/wykonaniem usługi rodzi obowiązek podatkowy? 
 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

02.12.2016 
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  w jakich sytuacjach wystawienie faktury skutkuje powstaniem 
obowiązku podatkowego? 

 czy w usługach budowlanych oraz innych np. transportowych, 
informatycznych na moment powstania obowiązku podatkowego 
ma wpływ podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, czy też 
faktyczne zakończenie prac budowlanych lub usługi ? 

 kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży „mediów” 
(energia elektryczna, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, najem, 
dzierżawa, leasing, usługi ochrony osób i dozoru mienia itp.), gdy 
nie wystawiono faktury dokumentującej tych czynności? 

 kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy czynnościach 
świadczonych nieodpłatnie? 

 kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usług re-fakturowanych 
(media, transport itd.)? 

 co wchodzi w podstawę opodatkowania? 
 kiedy transport towarów lub usługi towarzyszące dostawie 

opodatkowany jest jako „odwrotne obciążenie”  
 pojęcie usług jednolitych  
 stanowisko organów podatkowych i sądów w zakresie 

refakturowania mediów 
 nowe stanowisko ( kwiecień 2015) TSUE i polskich sądów  

w sprawie stawek stosowanych przy refakturze mediów. 
 różnice w opodatkowaniu refakturowania i zwrotu kosztów. 

 
5. Praktyczne uwagi dotyczące odliczania podatku naliczonego   
w roku 2016r. 
 

 warunki i terminy odliczania podatku naliczonego 
 przepisy regulujące zakaz odliczenia podatku naliczonego 
 zasady postępowania wynikające z wyroków ETS i TSUE 

niezbędne do zachowania prawa do odliczenia podatku 
naliczonego w przypadku gdy mamy do czynienia  
z przestępstwem karuzelowym albo „podmiotami słupami” 

 najnowsze orzeczenie TSUE w sprawie odliczenia VAT    

6 . Problematyka fakturowania w 2016 r.: 

 elementy konieczne faktur, 
 terminy wystawiania faktur, 
 faktury zaliczkowe i quasi-zaliczkowe, 
 zagadnienia związane z refakturowaniem (stawka, data 

sprzedaży, obowiązek podatkowy, marża), 
 anulowanie faktury – aktualne orzecznictwo sądów 

administracyjnych, 
 błędy na fakturach i konsekwencje dla wystawcy i nabywcy, 
 faktury korygujące a noty korygującej, 
 faktury elektroniczne – nowe, korzystne dla podatników, tendencje 

interpretacyjne organów podatkowych. 

7. Planowane zmiany w zakresie podatku VAT od jesieni 2016 
 podwyższenia kwoty zwolnienia podmiotowego  
 planowane wprowadzenie rejestru faktur i rejestru podatników 
 planowane zlikwidowanie rozliczeń kwartalnych oraz 

wprowadzenie dla niektórych podatników miesięcznych rozliczeń 
deklaracji VAT UE w wersji wyłącznie elektronicznej. 
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 planowane  wprowadzenie limitu, po przekroczeniu którego będzie 
stosowany mechanizm odwróconego obciążenia dla transakcji, 
których przedmiotem są niektóre towary z załącznika nr. 11 

 planowany zmiany w zakresie wprowadzenia mechanizmu 
odwrotnego obciążenia usług budowlanych.  

 planowane rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za 
zobowiązania sprzedawcy w zakresie załącznika nr. 13 

 rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela 
podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą. 

 planowana odmowa rejestracji podmiotu jako podatnika VAT  
w przypadku, gdy czynności sprawdzające wykażą, iż podmiot ten 
nie istnieje lub nie można się z nim skontaktować – zmiany 
dotyczące tzw. Biur wirtualnych 

 planowane doprecyzowania  przesłanek warunkujących 
wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT  czynnych. 

 planowane zmiany zakresu  ochrony przewidzianej w związku  
z uzyskaniem interpretacji indywidualnej przepisów prawa 
podatkowego w VAT oraz przyznać podmiotom stosującym się do 
broszur informacyjnych MF ochrony prawnej. 

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

 planowane zmiany w zakresie rozliczenia podatku należnego  
i naliczonego przy WNT. 

 wprowadzenie ograniczenia możliwości zwrotów VAT w okresie 
25 dniowym- nowy katalog przesłanek umożliwiających zwrot  
w tak krótkim czasie. 

 planowane ponowne wprowadzenie sankcji podatkowych 30%  
i 100 % za nierzetelne rozliczenie podatku VAT skutkującego 
zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem różnicy 
podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub do 
przeniesienia. 
 

8. Pytania uczestników. 
Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


