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EWIDENCJE I DEKLARACJE VAT-7 i VAT-7K 

W FORMIE JPK VAT Z DEKLARACJĄ 
- istotna zmiana zasad raportowania dla potrzeb VAT od 1.10.2020r. 

- zmiany w ramach tzw. Pakietu SLIM VAT 
 
 
 

TERMIN: 

10 grudzień 2020 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE:  

SZKOLENIE ONLINE 
 

PROMOCJA!!! 
280 PLN + 23% VAT 
DO 7.12.2020 
 

Cena obejmuje:  
- dostęp do platformy online 
- materiały szkoleniowe  
  w formie elektronicznej 
- certyfikat 
- konsultacje z wykładowcą  
  w trakcie szkolenia  

 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 
Tel. (12) 378-91-81 
Tel. 604-711-170 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  – Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 03207, praktyk, 
właściciel kancelarii podatkowej, absolwent Wydziału Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
(kierunek prawo), doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie. Biegły sądowy z zakresu 
podatków i rozliczeń podatkowych. 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Regulacje prawne, które eliminują odrębne przesyłanie wybranych 
deklaracji VAT i ewidencji VAT na rzecz nowego pliku JPK_VAT  
z deklaracją    

2. Nowy plik JPK_VAT w podziale na część deklaracyjną  
i ewidencyjną 

3. Szczegółowy zakres danych jakie będą zawarte w deklaracjach    

4. Szczegółowy zakres danych jakie powinny być zawarte w ewidencji 
VAT: 

a) wymagane informacje w ewidencji sprzedaży (rozliczenie podatku 
należnego), a w szczególności:  

 obligatoryjne oznaczenia numeryczne dotyczące dostaw niektórych 
towarów oraz świadczenia niektórych usług 

 obligatoryjne oznaczenia literowe dotyczące dostaw niektórych 
towarów, świadczenia niektórych usług, istniejących powiązań 
między nabywcą a dokonującym dostawy towarów                          
lub usługodawcą, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 
dokonanego w procedurze uproszczonej oraz transakcji objętych 
obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności  

 obligatoryjne oznaczenia literowo – cyfrowe dotyczące niektórych 
procedur   

 obligatoryjne oznaczenia dowodów sprzedaży – „RO”, „WEW”, „FP” 
 

b) tryb i zasady dokumentowania oraz raportowania w JPK_VAT 
świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży 
zgodnie z art. 119 ustawy o VAT  
 

c) zasady dokonywania korekt, oznaczania oraz ujmowania w części 
ewidencyjnej JPK_VAT faktur korygujących „in plus” oraz „in minus” 
wystawianych do faktur „pierwotnych” do których zostały 
przyporządkowane oznaczenia „FP” bądź „MPP”   
 

d) zasady wykazywania niektórych informacji w części ewidencyjnej 
nowego JPK_VAT w tym w szczególności zasady uzupełniania m.in. 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

7.12.2020 
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pól „KodKrajuNadaniaTIN”, „NrKontrahenta”, „DataSprzedaży”     
e) rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – 

tzw. „ulga na złe długi” w ewidencji wierzyciela; zasady raportowania 
w JPK_VAT z deklaracją korekt dokonywanych na podstawie art. 
89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT       

f) wymagane informacje w ewidencji nabyć (rozliczenie podatku 
naliczonego, a w szczególności:  

 obligatoryjne oznaczenia literowe podatku naliczonego z tytułu 
importu towarów oraz transakcji objętych obowiązkiem stosowania 
mechanizmu podzielonej płatności   

 obligatoryjne oznaczenie dowodów nabycia – „VAT RR”, „WEW”, 
„MK” 

 zasady raportowania w JPK_VAT nabyć towarów i usług 
dokonanych dla bezpośredniej korzyści turysty w ramach 
świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie  
z art. 119 ustawy o VAT   

 
5. Zasady oraz tryb dokonywania korekt odpowiednio części 

ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego JPK_VAT   
 

6. Zasady raportowania w JPK_VAT czynności udokumentowanych 
tzw. „fakturami uproszczonymi”     
 

7. Tryb oraz zasady nakładania przez naczelnika urzędu skarbowego 
kary pieniężnej za błędy stwierdzone w przesłanej przez podatnika 
ewidencji VAT  
 

8. Bieżące problemy dotyczące rozliczeń dokonywanych dla potrzeb 
VAT w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych  
 

9. Projektowane zmiany w ramach tzw. pakietu SLIM VAT   
 

10. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników konsultacji  
 

 

 

                                    


