
 

TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo – Celna 
www.tax-duty.pl 

 

ALERT VAT cz. 2  
ZMIANY VAT 2021 JUŻ NADCHODZĄ 

 
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE 

 

  Informacje organizacyjne: 

 
TERMIN SZKOLENIA 

 
7 maja 2021 (piątek) 

 
PROWADZĄCY 

 
LUIZA PIEPRZYK 

 
GODZINY SZKOLENIA 

 
Start godz. 10.00 (ok. 3 godzin)  

 

TRYB ONLINE 
180,00 zł netto + VAT / 1 osobę – cena zawiera 

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe,  

KONTAKT 
 

karolina.marzec@tax-duty.pl 
 

 
 
DLA KOGO SZKOLENIE I PO CO?: 
 
CZAS NA ZMIANY! Dostosowujemy się do TWOICH POTRZEB  

BRAK CZASU na wszystko – TO DZISIEJSZY STAN KSIEGOWEGO FINANSISTY  

 ALERT VAT – NOWA FORMUŁA – szkolenia z tego co TU I TERAZ   

 ALERT VAT – szybkie przedstawienie bieżących zmian i problemów   

 tematyczne moduły podatkowe, dzięki którym będziesz zawsze na czas 

 nie zajmie ci to całego dnia – całość ok 3 godzin  

 zawsze możesz zadać pytania i omówić nurtujące Cię kwestie  
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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” 
 
 

PROGRAM  

ALERT VAT cz.2  
SLIM VAT  

1. Ważne zmiany w zasadach wystawiania faktur: 
 Brak obowiązku podania przyczyny korekty 
 Zmiany w oznaczeniu faktur korygujących (brak obowiązku podawania zwrotu "faktura 

korygująca") 
 Zmiany w oznaczaniu duplikatów faktur (brak obowiązku podawania zwrotu "duplikat") 
 Możliwość wystawienia faktury na 60 dni przed świadczeniem (obecnie 30 dni) 
 Zbiorcze faktury korygujące 
 Brak limitu kilometrów dla biletów traktowanych jak faktury 
 Korekty "in minus" w przypadku importu usług oraz WNT 
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2. Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego VAT 
3. Mechanizm podzielonej płatności a zmiany w prawie bankowym  

 Możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach 
 Możliwość płacenia z rachunków VAT składek ZUS 

4. Zmiany w odliczeniach VAT na samochody oraz VAT-26  
5. Zmiany w opodatkowaniu importu usług 
6. Opodatkowanie w obrocie nieruchomościami 
7. Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat 
8. Eksport i WNT w transakcjach trójstronnych 
9. Import towarów – zmiany w rozliczaniu, deklarowaniu  

 

POLSKA PRZEGRYWA W TSUE – PODATNIK WYGRYWA  

1. Kontrowersyjny wyrok dotyczący sankcji VAT - Polska sankcja VAT przewidziana w art. 112b ust. 2 ustawy o 
podatku od towarów i usług jest niezgodna z prawem wspólnotowym 

2. Polskie reguły odliczania VAT przy WNT niezgodne z prawem wspólnotowym – powrót do roku 2017 i 
wielkie korekty VAT?  

3. Korekta PUSTYCH FAKTUR - Podatnik może skorygować pustą fakturę nawet po wszczęciu kontroli 
podatkowej 

 

PAKIET E-COMMERCE - ZMIANY OD 1 LIPCA 2021 
Jak przygotować się do zmian i kogo dotyczą  

1. Sprzedawcy ze sklepów internetowych, gdy dostarczają towary konsumentom z innych krajów UE (sprzedaż 
wysyłkowa)  

2. Świadczący usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne na rzecz konsumentów z UE 
3. Platformy handlowe, sklepy internetowe pośredniczące lub dokonujące dostaw importowanych towarów 
4. Agencje celne, firmy kurierskie i poczta – jaką pełnią rolę w zmianach 
5. Konsumenci robiący zakupy w sklepach poza UE – SPRAWDŻ CO CIĘ CZEKA  

 

 
 

Zapraszamy  
 
 

ALERT VAT cz.3 już w maju  


