ALERT VAT
#PILNE
OBOWIĄZKOWE E-FAKTURY W
POLSCE, ZMIANY JPK, POLSKI ŁAD
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE
Informacje organizacyjne:
TERMIN SZKOLENIA

27 KWIETNIA 2021 (środa)

PROWADZĄCY

LUIZA PIEPRZYK

GODZINY SZKOLENIA

Start godz. 10.00 (ok. 3 godzin)

TRYB ONLINE

270,00 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

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

PROGRAM
1. PILNE!!! Zgoda Komisji Europejskiej na obowiązkową e-fakturę w
Polsce – JAK SIĘ PRZYGOTOWAC I ILE MAMY CZASU?














KSeF – KE wydała zgodę na e-faktury w Polsce obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy
Jaki jest termin wprowadzenia zmian i obowiązki podatnika ?
Jak nadawać i odbierać uprawnienia do korzystania z KSeF?
Jakie dokumenty wchodzą do nowego systemu a jakie nie?
Co to znaczy wysłanie i otrzymanie?
Specyfika funkcjonowania systemu – korelacja pomiędzy systemem finansowo księgowym a KSeF
Korygowanie błędów – jakie nowe zasady obowiązują podatnika?
NOWOŚĆ – zakres stosowania i wzory informacji umieszczanych przez sprzedawców
WAŻNE – współpraca pomiędzy sprzedawcą a kupującym w ramach KSeF – co ustalić?
Jakie są korzyści z wystawiania e-faktur dla sprzedającego i kupującego?
Na jakie zagrożenia musi się przygotować podatnik
Porozumienie z kontrahentem i akceptacja e-faktury – CO NOWEGO, JAKIE ZASADY?
OBOWIAZKOWE I DOBROWOLNE DANE NA e-fakturze – stanowisko MF

2. PYTANIA I ODPOWIEDZI – faktura elektroniczna w kazusach i
problemy podatnika
 OMAWIAMY: błędy wystawiania i systemowe, wynikające z funkcjonowania i specyfiki systemu,
odpowiadamy na pytania o wypełnienie, wysyłkę i otrzymanie faktur ustrukturyzowanych,
WSZYSTKO o co pytają podatnicy i działy obsługi klienta!
3.

JPK_VAT, JPK_FAKTURA – zmiany od kwietnia – O CZYM MUSI PAMIETAC PODATNIK!

4.

POLSKI ŁAD – co zmieni korekta ustawy w podatku VAT ? – kontrowersje rozliczania

5.

Bieżące ciekawostki orzecznicze

– interpretacje, komunikaty, objaśnienia, wyroki

sadów krajowych oraz TSUE

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

