IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA W RZESZOWIE
THE CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE IN RZESZOW
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Organizacja Pracodawców

Członek Krajowej Izby Gospodarczej

SZANOWNI PAŃSTWO !
Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie zaprasza do udziału w szkoleniu:

„ZMIANY ORAZ PROJEKTY ZMIAN W PODATKU VAT W 2019 ROKU”
PROMOCJA
PRZEDSIĘBIORSTW

CERTYFIKACJA
WIARYGODNOŚCI

WYRÓŻNIENIA

SZKOLENIA

SEMINARIA

Termin szkolenia: 6 marca 2019 r.
Prowadzący: Tadeusz Chrząstek – szkoleniowiec, który tematyką podatku VAT –
głównie w formie pracy zawodowej, – zajmuje się od ponad 25 lat, czyli od samego
początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT( 05.07.1993 r).
Posiada bogate doświadczenie zawodowe, między innymi 28-letnia praca w organach
skarbowych, wykładowca prawa podatkowego na wyższych uczelniach, posiada
państwowy certyfikat na doradcę podatkowego oraz, licencję Ministerstwa Finansów
doradcy podatkowego.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian przepisów VAT,
które weszły w życie z dniem 1.01.2019r. oraz w trakcie 2019 roku. Zostaną również
omówione zagadnienia z obszarów budzących wątpliwości interpretacyjne a dotyczące;
prawa odliczenia podatku naliczonego, momentu powstania obowiązku podatkowego,
rozliczenia podatku w obrocie międzynarodowym.
Szkolenie adresowane jest do służb finansowo – księgowych przedsiębiorstw i instytucji,
właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców rozliczających podatek.
Udział w szkoleniu zapewni uzyskanie i poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień
związanych ze stosowaniem aktualnych przepisów jak również proponowanych zmian
związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług.

TARGI

PROGRAM SZKOLENIA:
WYSTAWY

DORADZT WO
WSPÓŁPRACA
ZAGRANICZNA
ODWOŁANIA OD
PRZETARGÓW

1. Nowe przepisy dotyczące wydawania bonów, voucherów i kart podarunkowych.
- obecny stan prawny
- dwa rodzaje bonów
- transfer bonów jednego przeznaczenia
- transfer bonów różnego przeznaczenia
- obowiązek podatkowy
- podstawa opodatkowania przy bonach jednego przeznaczenia
- podstawa opodatkowania przy bonach różnego przeznaczenia
2. Ulga na złe długi

LEGALIZACJA
DOKUMENTÓW
EKSPORTOWYCH

- skrócenie terminów,
- korekta VAT przez dłużników

USŁUGI:

3.Zmiany zasad rozliczania podatku VAT od usług elektronicznych

- FINANSOWE

- zasady opodatkowania usług cyfrowych świadczonych na rzecz konsumentów z UE.

- INFORMATYCZNE
- PRAWNE

4. Zmiany w przepisach o szacowaniu podstawy opodatkowania – art. 32 ustawy o
VAT.
- dostosowanie przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian
wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych.
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5. Bezpośredni zwrot podatku bez wniosku.
6. Odmowa rejestracji i wyrejestrowanie podatnika z rejestrów VAT.
PROMOCJA
PRZEDSIĘBIORSTW

7. Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy

CERTYFIKACJA
WIARYGODNOŚCI

- zwolnienia przedmiotowe,

zastosowaniu kas rejestrujących w 2019 roku.
- zwolnienia podmiotowe i przedmiotowo-podmiotowe,
- wyłączenia ze zwolnień przedmiotowych i podmiotowych
8. Inne planowane zmiany w 2019 roku.

WYRÓŻNIENIA

SZKOLENIA

SEMINARIA

TARGI

8.1 Zmiany zasad wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas
fiskalnych.
- faktury tylko na podstawie paragonu zawierającego NIP kupującego
8.2 Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł.
rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników.
8.3 Modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostawy budynków, budowli i ich
części.
8.4 Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego.
8.5 Zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za
nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze.
8.6 Zmiany w zakresie kas fiskalnych - kasy fiskalne on-line.
8.7 Inne dalsze planowane zmiany.

WYSTAWY

DORADZT WO
WSPÓŁPRACA
ZAGRANICZNA
ODWOŁANIA OD
PRZETARGÓW

LEGALIZACJA
DOKUMENTÓW
EKSPORTOWYCH
USŁUGI:
- FINANSOWE
- INFORMATYCZNE

9. Wybrane zagadnienia wynikające z najnowszych interpretacji i wyroków
dotyczących VAT w szczególności w obszarach budzących wątpliwości
interpretacyjne oraz ryzyka dla Podatników.
KOSZT SZKOLENIA : 250 zł +VAT 23% od 1 osoby ( dla członków Izby 220 zł +VAT
23% ) (koszty obejmują - materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch) Wszyscy
uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia udziału w szkoleniu.
MIEJSCE SZKOLENIA : Restauracja „Galaktyka” w Rzeszowie, ul. Z. Kozienia 3 (obok
TESCO) początek szkolenia – 9:30, przewidywany koniec - 15:00
Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest skontaktowanie się telefoniczne z IPH w Rzeszowie
nr tel. 17 854-90-50, wysłanie zgłoszenia na nr fax.: 17 854-90-50 lub na adres email
szkolenia@iph.rzeszow.pl oraz dokonanie wpłaty przelewem na konto:
PKO BP S.A. I Oddział w Rzeszowie 27 1020 4391 0000 6802 0078 8752
Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie; 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/47

- PRAWNE

Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 24/ Vp,
tel / fax +48 (17) 854-90-49 , 854-90-50 , 854-90-51, e-mail: iph@iph.rzeszow.pl
NIP 813-02-68-780 REGON 005151703 KRS 0000171929
konto: PKO BP SA I Oddział w Rzeszowie 27 1020 4391 0000 6802 0078 8752

