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Szkolenia online w czasie rzeczywistym - możliwość zadawania pytań trenerowi.
Nie jest wymagane instalowanie żadnego oprogramowania - połączenie z poziomu przeglądarki.
Należy posiadać tylko głośniki. Nie wymaga się posiadania mikrofonu i kamerki internetowej.
Szkolenie z możliwością dofinansowania.

Moduł III

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT ORAZ MECHANIZM
PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W 2020 R. ORAZ W 2021 R.
1. Biała lista podatników VAT w praktyce.
Dane zawarte w wykazie podatników VAT.
Obowiązek korzystania z wykazu.
Sytuacje, które nie wymagają zawiadomienia organów podatkowych.
Rachunki własne banków, rachunki wirtualne, powiernicze, komornicze, rachunki do obsługi cesji
wierzytelności.
 Konsekwencje zapłaty należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem
rachunku nieujętego w wykazie.
 Zawiadomienie o zapłacie na rachunek inny niż w wykazie (ZAW NR).
 Wyjaśnienia MF.





2. Praktyka mechanizmu MPP w 2020 r. i w 2021 r.











Obowiązkowy mechanizmu podzielonej płatności – regulacja ustawowa.
Likwidacja procedury odwrotnego obciążenia.
Obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego.
Skutki naruszeń obowiązujących przepisów (sankcja 30% oraz konsekwencje na gruncie kks) dla
sprzedawców oraz nabywców towarów.
Korzyści podatnika (minimalizacja ryzyk).
Kompensaty zobowiązań oraz należności.
Płatności zbiorcze oraz płatności z rachunku VAT.
Nowa regulacja prawna solidarnej odpowiedzialności.
System rekompensat.
Wyjaśnienia mf oraz interpretacje dyrektora kis.

3. Forum pytań i odpowiedzi - moduł III.
Czas trwania zajęć - 2,5 godz. zegarowej (2 godz. - szkolenie; 30 min. - sesja pytań i odpowiedzi).
Cena 1 modułu /szkolenia/ - 190 zł netto (233,70 zł brutto). Cena zawiera także obszerne materiały
szkoleniowe, które będą rozsyłane pocztą elektroniczną w formacie pdf.
Certyfikat ukończenia szkolenia będzie również wysłany pocztą e-mailową w formacie pdf .
Szkolenie może być prowadzone także w formule zamkniętej - tylko dla jednej firmy. W tym wypadku
również można ubiegać się o dofinansowanie.
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Informacja o trenerze
Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.
Posiada 10-letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe
podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor
wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej
firmie prawa i obowiązki”. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową
dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.
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