AKADEMIA FAKTUROWANIA
w Polskim Ładzie Podatkowym z TAX&DUTY

SPRZEDAŻ a KASY FISKALNE
NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA DLA PRAKTYKÓW

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE

Informacje organizacyjne:
TERMIN SZKOLENIA

05 maja 2022 (czwartek)

PROWADZĄCY

LUIZA PIEPRZYK

GODZINY SZKOLENIA

10:00 – 15:30 (plus czas na pytania uczestników)

TRYB ONLINE

490,00 zł netto + VAT / 1 osobę – cena zawiera
uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
pytania-odpowiedzi

KONTAKT

karolina.marzec@tax-duty.pl

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

AKADEMIA FAKTUROWANIA
w Polskim Ładzie Podatkowym z TAX&DUTY
SPRZEDAŻ a KASY FISKALNE – NAJWAŻNIEJSZE
ZAGADNIENIA DLA PRAKTYKÓW


Zasady ewidencjonowania transakcji na kasie rejestrującej



Najważniejsze elementy na paragonie – co musi wiedzieć kasjer?



FAKTURA na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej



Różnice pomiędzy fakturą tradycyjną, uproszczoną a paragonem



Terminy wystawiania faktur do paragonów



Zasady tzw. wymiany paragonu na fakturę – zasady i błędne praktyki kasjerów



Różnice pomiędzy dokumentowaniem zakupów prywatnych a firmowych



Odpowiedzialność KASJERA, KIEROWNIKA JEDNOSTKI I ZARZADZAJACYCH



Dokumentacja – odpowiedzialność i kary (komu i ile?)



Zasady i mechanizm działania CRK (CENTRALNE REPOZYTORIUM KAS)



Zwroty towarów, reklamacje itp. a ewidencja na kasie fiskalnej



Błędy w paragonach – dane formalne, wartość, ilość itp. – JAK NAPRAWIĆ BŁĄD?



LISTA NAJWIĘKSZYCH BŁĘDÓW KASJERÓW – na co dają się namówić klientom?



NOWE NARZEDZIE URZEDNIKA 2022 – NABYCIE SPRAWDZAJACE (zasady i problemy)



Najczęściej zadawane pytania i kazusy w ewidencjonowaniu transakcji sprzedaży



Wyjątki od reguły – czego nie ewidencjonujemy na kasie fiskalnej



Synchronizacja terminali płatniczych a kasa fiskalna



GOTÓWA vs. PRZELEW – jakie zasady obowiązują?



ROZWIAZUJEMY TRUDNE PRZYPADKI – ćwiczenia, kazusy



Przydane orzecznictwo, stanowiska organów podatkowych

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

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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