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KORYGOWANIE I FAKTUROWANIE TRANSAKCJI VAT 
2021 PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW 

(nie tylko dla księgowych)   
 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE  

 

  Informacje organizacyjne: 

 
TERMIN SZKOLENIA 

 
11 lutego 2021 (czwartek) 

 
PROWADZĄCY 

 
LUIZA PIEPRZYK 

 
GODZINY SZKOLENIA 

 
10:00 – 15:00 

TRYB ONLINE 
250,00 zł netto + VAT / 1 osobę – cena zawiera 

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe 

 
KONTAKT 

 
karolina.marzec@tax-duty.pl 

 
 

 

 
PROFIL UCZESTNIKA: 
 
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w 

przedsiębiorstwie, księgowych, biur rachunkowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć 

zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku  2020 r. oraz nowych 

kontrowersyjnych zmian na 2021 r.   

 
Jednocześnie zapraszamy: fakturzystów, handlowców, działy obsługi klienta  
 
TO SZKOLENIE DLA TYCH KTÓRZY WYSTAWIAJĄ FAKTURY, PROWADZA ROZMOWY Z KLIENTAMI!  
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PROGRAM  

CZĘŚĆ 1  

I. Faktury korygujące 2021 r. - jakie zasady rozliczeń wybrać 
(problematyka w kazusach i przykładach) 

 
1. Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.  
 

2. Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.  

• Kiedy sprzedawca rozlicza faktury korygujące "in minus" 

• Kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące „in minus”  

• Jaką dokumentacją trzeba dysponować, aby potwierdzić uzgodnienie warunków transakcji 

• Kiedy należy rozliczać faktury korygujące "in plus" 
 

3. Prawo do uzgodnienia dalszego stosowania w 2021 r. dotychczasowych zasad rozliczania faktur 
korygujących "in minus" 

 
4. Sposób uzgodnienia, że stosujemy dotychczasowe zasady rozliczeń faktur korygujących. 

 

5. DODATKOWO: wzór UZGODNIENIA zasad rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r. 
 

6. Rezygnacja ze stosowania dotychczasowych przepisów do faktur korygujących "in minus" 
 

7. Czy nowe przepisy są korzystne dla podatników 
 

8. WNIOSKI PODSUMOWANIA  
 

9. Kiedy można sporządzić zbiorczą fakturę korygującą dotyczącą kilku faktur sprzedaży 

• Kiedy można wystawić uproszczone, zbiorcze faktury korygujące 

• Kiedy możemy wystawić zwykłą, zbiorczą fakturę korygującą 

• Czy konieczne jest podawanie na zbiorczych fakturach korygujących numerów faktur i dat ich 
wystawienia 

• Czy zbiorcze faktury korygujące powinny objąć także faktury korygujące 
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CZĘŚĆ 2 

II. Czy trzeba poinformować urząd o wyborze wspólnych kursów walut 
stosowanych dla celów VAT i podatku dochodowego - ZMIANY 2021 

1. Możliwość stosowania wspólnych kursów walut dla VAT i podatku dochodowego 
2. Czy podatnicy mogą korzystać z opcji stosowania wspólnych kursów walut bezterminowo 
3. Czy trzeba poinformować urząd o wyborze wspólnych kursów walut 
4. Czy stosowanie wspólnych kursów walut jest możliwe przy wszystkich transakcjach 
5. Kursy przeliczeniowe stosowane w VAT w celu przeliczania walut na złote 

• Faktura wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego 

• Faktura wystawiona w dniu powstania obowiązku podatkowego lub po tym dniu 

• WNT, import usług, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca 

• Import towarów 

• Faktury korygujące 

• Ustalenie limitu do split payment, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej 

 

III. Płatności w walucie obcej - skutki dla rozliczeń VAT (kazusy)  

1. Zasady przeliczania kwoty VAT i podstawy opodatkowania na złote 

2. Czy nabywca może sam poprawić kwotę VAT, gdy sprzedawca błędnie ustalił podatek stosując 

niewłaściwy kurs 

3. Czy nabywca może sam ustalić kwotę VAT, gdy sprzedawca podał kwotę podatku tylko w 

walucie obcej 

4. Jaki kurs waluty zastosować, gdy faktura dokumentuje kilka dostaw 

5. Jaki kurs zastosować, gdy faktura dokumentuje kilka dostaw wewnątrzwspólnotowych 

6. Czy wystarczy, aby na fakturze była przeliczona tylko łączna kwota VAT 

7. Czy wystarczy, aby na fakturze była przeliczona tylko łączna kwota VAT 

8. Jaki kurs walut stosować do faktur dokumentujących rabaty 

9. Jaki kurs walut zastosować, gdy faktura korygująca naprawia błędy 

10. Jak ustalić, czy należy stosować split payment, gdy zapłata następuje w walucie obcej 

11. Jak zastosować split payment, gdy płatność za fakturę następuje w walucie obcej 
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12. Jak zastosować split payment, gdy wpłacamy zaliczkę w walucie obcej przed otrzymaniem 

faktury 

13. Jaki kurs zastosować, gdy wpłacamy zaliczkę na poczet usług, od zakupu których rozliczymy 

import 

                                      CZĘŚĆ 3 

IV.  Jak ustalić, czy stosujemy split payment i kod MPP w ewidencji VAT w 
2021 r? 

1. KROK 1 – ustalić kto jest nabywcą  
2. KROK 2 – ustalić czy towar lub usługa jest są w załączniku nr 15 do ustawy o VAT  
3. KROK 3 – analiza nowego załącznika 15 oraz PKWIU 
4. KROK 4 – ustalić wartość kwoty do zapłaty za fakturę  
5. KROK 5 – ustalić, czy będą stosowane kompensaty 
6. KROK 6 – ustalić, czy transakcja jest realizowana w ramach umowy o partnerstwie publiczno – 

prawnym  

V. PARAGONY FISKALNE UZNANE ZA FAKTURY UPROSZCZONE 2021 

1. Czego dotyczą objaśnienia Ministra Finansów  
2. Paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy i faktura uproszczona - istota. 
3. Wystawienie faktury do paragonu fiskalnego 
4. PRZYPADEK SZCZEGÓLNY 
5. Faktury zbiorcze do faktur uproszczonych 
6. Numer faktury na paragonie z NIP do kwoty 450 zł. 
7. Korekta niezamierzonej pomyłki w zakresie wprowadzonego numeru NIP. 
8. Korekta faktury uproszczonej 
9. Faktury uproszczone w nowym JPK_VAT 
10.  Jak rozliczamy w nowym JPK_V7  
11.  CO NOWEGO OD STYCZNIA 2021 R. – STANOWISKO MF 

VI. Problematyka fakturowania i korygowania w ujęciu JPK – aktualne 
problemy        
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SYLWETKA TRENERA: 
 

 

          

        Luiza Pieprzyk – PARTNER TAX & DUTY  

          Audytor podatkowy, trener, wykładowca 
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT    

          w Polsce i UE. 

 

 

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) –  specjalista w zakresie podatku od towarów i 

usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu 

wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie 

podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie 

kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. 

Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców 

podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych 

procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i 

zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur 

podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele 

przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i 

zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce.  

WSPÓŁAUTOR KSIĄŻKI: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla 

kontrolowanego” 

 

                  


