
 

 

 

 

 
Łódź, 12 czerwca 2020 r. 

 
Szanowni Państwo, 
 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz  

z Zarządem Forum Skarbników Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają 

Państwa do udziału w szkoleniu nt.: Podatek VAT w samorządzie w 2020 r. –  

z uwzględnieniem informacji Ministerstwa Finansów oraz wstępnych doniesień 

po kontroli NIK.  

Sesja szkoleniowa Forum odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 r. w godzinach 10.00 – 

14.00 odbędzie się w formule online.  

Platforma, na której się ono odbywa, jest dostępna bezpośrednio przez 

przeglądarkę internetową. Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych 

uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju. 

Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym przez eksperta, zadać mu 

pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania. Uwaga! Liczba 

miejsc ograniczona! Dzień przed szkoleniem zapewniamy uczestnikom możliwość 

połączenia testowego w celu weryfikacji jakości transmisji. 

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc lipiec 2020.  

Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Skarbników to 249 zł.  

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 29 czerwca 2020 r.: na adres mailowy biuro@frdl-

lodz.pl lub numer fax 42/288 12 86 wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, lub przez 

formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl  

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt Panią Katarzyną Marciniak - 

Mordel. 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym spotkaniu. 

 
Z poważaniem 
Katarzyna Marciniak – Mordel 
Koordynator zespołu  
FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi   

mailto:biuro@frdl-lodz.pl
mailto:biuro@frdl-lodz.pl
http://www.frdl-lodz.pl/


 

 

 

 
 

Sesja szkoleniowa Forum Skarbików  
Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego. 

3 lipca 2020 r.  

Podatek VAT w samorządzie w 2020 r. – 
z uwzględnieniem informacji Ministerstwa Finansów oraz wstępnych 

doniesień po kontroli NIK 

Szanowni Państwo 

Zapraszamy Państwa na szkolenie online dotyczące rozliczeń podatku VAT. 
Szkolenie ma za zadanie przybliżyć Państwu najnowsze wprowadzone i planowane 
zmiany w podatku VAT. Dodatkowo przedstawione zostaną wstępne doniesienia 
na temat uwag pokontrolnych NIK w zakresie centralizacji rozliczeń VAT  
w samorządzie. 

Cele i korzyści: 

W trakcie szkolenia w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną nowe 
zasady rozliczania podatku VAT. Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy 
rozliczeń podatku, stosowania stawek VAT, dokonywania płatności  
z uwzględnieniem MPP i wykazu podatników oraz zasad dokonywania odliczeń 
przy uwzględnieniu wstępnych doniesień pokontrolnych NIK.  

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają planowane zmiany, które pozwolą 
dużo wcześnie przygotować się do omawianych zagadnień. Po zakończeniu 
szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak rozliczyć podatek w nowej trudnej 
sytuacji rynkowej. 

Prowadzący: Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca 
jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, 
wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu 
finansów, podatku VAT, podatku PIT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz 
podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej. 

Program szkolenia: 

1. Schemat JPK_VAT oraz zasady sporządzania i przesyłania danych od 1 
października 2020r.  

a) Co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz 
załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT. 

b) Nowy schemat JPK-VAT. 
c) Nowe dane do raportowania w JPK w części ewidencyjnej i deklaracyjnej. 
d) Omówienie rejestrów sprzedaży i zakupów. 
e) Kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy 

paragon a kiedy faktura. 
f) Jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów na 

wezwanie i bez wezwania. 



 

 

 

 

g) Kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK  
2. Nowe stawki VAT, nowa matryca oraz Wiążąca Informacja Stawkowa 
a) Modyfikacja zasad stosowania PKWiU oraz wprowadzenie nomenklatury 

scalonej CN jako sposobu identyfikacji towarów na gruncie ustawy VAT, 
b) Zmiany w zakresie stawek na poszczególne towary /usługi 
c) Zasady występowania do WIS, KIS o interpretacje stawkowe, statystyczne 

oraz indywidualne – zasady postepowania podatników 
d) Przepisy przejściowe 
3. Mechanizm Podzielonej Płatności na podstawie informacji MF i interpretacji 

indywidualnych 
a) Płatności kartą płatniczą, przekazem, przelewem – wskazanie zasad 

stosowanie MP 
b) Płatności na rzecz komorników, w ramach postępowań egzekucyjnych, 

sądowych postanowień o zajęciu należności, płatności w ramach likwidacji 
szkód. 

c) Potrącenia, kompensaty, faktoring, płatności na rzecz podmiotów innych niż 
dostawca, cesje należności. 

d) Faktura i korekty faktury – jak płacić, jak rozliczać. 
4. Wykaz podatników VAT („białej listy”) po zmianach. 
a) Funkcjonowanie w praktyce rachunków bankowych w ramach tzw. białej 

listy po wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów 
 Rachunki bankowe wirtualne, wewnętrzne, subkonta i inne a biała lista. 
 Potwierdzanie i dokumentowanie weryfikacji kontrahentów. 
 Cesja, faktoring, kompensaty, potracenia, egzekucja należności i inne. 
 Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień 

zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – druk ZAW NR – zmiana terminu 
wysyłania dokumentu. 

5. Zasady rozliczania dotacji przy OZE, azbest (utylizacja, demontaż) – 
najnowsze orzecznictwa, kiedy usługa a kiedy działania statutowe, kiedy 
samoopodatkowanie. 

6. Odliczenia podatku VAT na podstawie wstępnych informacji pokontrolnych NIK 
– kiedy zaniechanie odliczenia podatku VAT zarzutem niegospodarności. 

  



 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w sesji szkoleniowej  
Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych  

Województwa Łódzkiego. 

3 lipca 2020 r.  

Sesja szkoleniowa on-line 

Cena: 165 zł netto dla osób zrzeszonych w Forum / 249 PLN netto dla osób 
nie zrzeszonych w Forum 

Imię i nazwisko uczestnika:  

 

Funkcja:  

Dane instytucji do 

faktury: 

 

 

Dane kontaktowe 

(telefon/mail): 

 

 

Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać do 29 czerwca 2020 r. e-mailem na adres: biuro@frdl-
lodz.pl lub faxem na numer: 42 288 12 86. Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest 
ograniczona. 

 

…….……………………….… 
Podpis osoby upoważnionej 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie  
w zgłoszeniu udziału w sesji szkoleniowej Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych 
Województwa Łódzkiego przez Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celach 
wynikających z mojego udziału w Forum, w tym w zakresie list obecności, informowania  
o programie Forum. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku oraz 
publikacji mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi w celach promocyjnych w postaci 
fotografii, filmów, nagrania na stronie internetowej, FB, w materiałach promocyjnych 
Forum oraz FRDL przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą 
w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celu dokumentacji i informowania  
o przebiegu Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego 

 

……………………………………………………………… 
Data i podpis uczestnika 
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