ALERT VAT
ALERT VAT - #ZMIANY 2022
oraz
Rozliczenia podatkowe z pracownikami i kontrahentami w
2021/2022 r.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE
Informacje organizacyjne:
TERMIN SZKOLENIA

DOSTĘPNE NAGRANIE

PROWADZĄCY

LUIZA PIEPRZYK

GODZINY SZKOLENIA

CZAS UDOSTĘPNIENIA 4 DNI ROBOCZE

TRYB ONLINE

250,00 zł netto + VAT / 1 osobę – cena zawiera
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe,

KONTAKT

karolina.marzec@tax-duty.pl

TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo – Celna
www.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 2-3 godzin
zawsze możesz zadać pytania i omówić nurtujące Cię kwestie

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”
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PROGRAM
1. ROZLICZENIA KOŃCA ROKU W FIRMIE – najważniejsze problemy podatnika VAT 2021

UPORZĄDKUJ ROZLICZENIA ZANIM ZAMKNIESZ ROK 2021!











Rozliczenia od nieodpłatnych świadczeń w firmie na rzecz pracownika i kontrahenta
Powracający problem – kontrakt menadżerski a rozliczenia VAT
NOWOŚĆ – Home Office świadczenia pracownika na rzecz pracodawcy .. JAK ROZLICZYĆ?
Rozliczenia wydatków delegacji i podróży w VAT
Dokumentacja – kasa fiskalna w nieodpłatnych przekazaniach
Płatności w walucie obcej - skutki dla rozliczeń VAT – największe problemy
Rozliczenie okresów przejściowych w VAT – kontrowersje końca roku
Zakupy z podróży zagranicznych – jak rozliczyć?
Mechanizm podzielonej płatności w 2021 r. - problemy podatnika VAT w 2021
Orzeczenia sądowe i interpretacje w transakcjach krajowych i zagranicznych

2. NAJPILNIEJSZE ZMIANY W ROKU 2022, które dotyczą sprzedaży i zakupu już TERAZ w tym
m.in.:





Płatności gotówkowe – Jaki limit, od kiedy obowiązkowe zmiany, jakie konsekwencje?
SPLIT PAYMENT – nowy limit? OD KIEDY?
Problemy z oznaczeniami w JPK_VAT po zmianie przepisów – kody GTU i transakcyjne
Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2021 r. w sprawie korzystania z Krajowego
Systemu e-Faktur - Dz.U. z 2021 r. poz. 2481
 Czym są dla podatnika zmiany w nomenklaturze CN wprowadzane od 1 stycznia 2022 r.
 Nowe przepisy dot. zwolnień z obowiązku ewidencji – KASY FISKALNE
3. NAJWAŻNIEJSZE INTERPRETACJE I ORZECZENIA 2021

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

