
 
Centrum Doradztwa Finansowego 

ul. ks. Brzóski 17, 21-400 Łuków, tel. (025) 798 77 02 
 

                

Serdecznie zapraszamy na kurs 
„VAT 2017–zmiany na 2017 r.; aktualne problemy rozliczania VAT w transakcjach krajowych.” 

 

PROGRAM KURSU: 
1. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2017 r.(w tym zakresie wprowadzane będą zmiany do programu w zależności od aktualnie 

podejmowanych i realizowanych działań legislacyjnych przez MF i Radę Ministrów, a także w zależności od stanu prac 

legislacyjnych w Sejmie):  

a) zmiany w zakresie wymogów prowadzenia ewidencji VAT od 1 stycznia 2017; stosowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego; 

b) obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie drogą elektroniczną; zakres obowiązku od 1 stycznia 2017r. i 1 stycznia 2018r. 

c) obowiązek składania informacji podsumowujących wyłącznie drogą elektroniczną 

d) dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT – 30% albo 100% („dodatkowa sankcja w VAT”) 

e) rozszerzenie zakresu zastosowania opodatkowania na zasadzie odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych; rewolucyjne 

i bardzo problematyczne zmiany dla branży budowlanej; 

f) warunki rozliczania podatku naliczonego w przypadku WNT i transakcji rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia, 

g) zmiany zasad zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym; ograniczenia stosowania zwrotu 25-

dniowego 

h) zmiany w zakresie odliczania proporcjonalnego, 

i) zmiany zasad rejestracji podatników jako podatników VAT czynnych; kaucja rejestracyjna; odpowiedzialność solidarna 

pełnomocnika rejestrującego podatnika za zaległości podatkowe tego podatnika 

j) zmiany zasad wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych i ich konsekwencje; zagrożenia dla uczciwych 

podatników; „przywracanie rejestracji” 

k) zmiany w zakresie rejestracji VAT-UE 

l) zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego (200 tys. zł) 

m) zmiany zasad odpowiedzialności nabywcy za zaległości w VAT sprzedawcy 

n) zmiany w zakresie zwolnień z opodatkowania – m.in. usługi likwidacji szkód 

o) zmiany w zakresie rozliczeń kwartalnych w VAT 

p) zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących 

q) stawki VAT w 2017 r. 

r) przewidywane dalsze zmiany na 2017 rok. 

2. Rozszerzenie zasad odpowiedzialności karnej za podatki i wystawianie oraz posługiwanie się „pustymi fakturami”   

3. Klauzula obejścia prawa podatkowego a VAT – zmiany w kierunku uszczelniania systemu podatkowego i ich znaczenie dla 

praktyki podatników w zakresie rozliczania VAT. 

4. Jednolity Plik Kontrolny a praktyka rozliczania VAT. 
5. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie praktyki stosowania przepisów dotyczących 

rozpoznawania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, kursów walut, odliczania podatku naliczonego, w tym 

związanego z wydatkami dotyczącymi pojazdów samochodowych, kwalifikacji zdarzeń gospodarczych z perspektywy VAT w 

zakresie odszkodowań, kar umownych, premii pieniężnych i bonusów; inne aktualne problemy rozliczeń VAT. 

6. Odpowiedzi na pytania uczestników. 
Wykładowca: p. Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem 

kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej opublikowanych m. in. w miesięczniku „Doradztwo Podatkowe”; współautor książek, 

podręczników i komentarzy podatkowych, a także materiałów dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie podatków. Obok praktyki 

doradczej wykładowca w zakresie problematyki  VAT, Ordynacji podatkowej, podatków lokalnych.  
 

SZKOLENIE ŁUKÓW 

Termin:12 grudnia 2016r.        Miejsce szkolenia: Centrum Doradztwa Finansowego, ul. ks. Brzóski 17, 21-400 Łuków 

Koszt szkolenia: 370 zł/ od osoby Koszt obejmuje m.in.: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, catering  

PROMOCJA 350 zł/od osoby za zgłoszenia do 04.11.2016r. 
 

SZKOLENIE BIAŁA PODLASKA 

Termin: 15 listopada 2016r.       Miejsce szkolenia: Biała Podlaska 

Koszt szkolenia: 400 zł/ od osoby Koszt obejmuje m.in.: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, catering 

PROMOCJA 370 zł/od osoby za zgłoszenia do 04.11.2016r. 
UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu  

na 7 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu 
 

Ważne! Z uwagi na zmianę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego  

formach pozaszkolnych, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, niezbędne będzie podanie przez uczestnika kursu następujących 

danych: adres, data i miejsce urodzenia oraz PESEL.  W związku z tym  dane te muszą zostać podane w formularzu zgłoszeniowym. 
 

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 10 listopada 2016r. na numer fax 025 798 77 02 

Osoba do kontaktu: Wioletta Gosek, tel.: (025) 798 77 02; 784 684 362 

www.cdf.lukow.pl, szkolenia@cdf.lukow.pl 

mailto:szkolenia@cdf.lukow.pl
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Obowiązuje od 01.09.2013 

 

 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA KURSU 
 

……………………..…………………………………………………………………………… 
Temat kursu 

 

Data/Miejsce kursu: ……………………………………………………………………………………. 
 

DANE NIEZBĘDNE DO WYSTAWIENIA FAKTURY 

Imię i nazwisko/Nazwa 

Instytucji/Przedsiębiorstwa 

 

Adres  NIP  

Telefon/fax  e-mail  
 

DANE OSÓB ZGŁASZANYCH DO UDZIAŁU W KURSIE 
Imię/Imiona 

i Nazwisko 

Data i miejsce 

urodzenia 

PESEL Adres Adres e-mail/ 

telefon 

 

 

 

 

   

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych wyrażam zgodę  

na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Doradztwa Finansowego  

w celu realizacji usług szkoleniowych.                            

                                                                                       ……………..…………………..…………………………… 
                                                                                                      data i podpis czytelny osoby zgłaszanej na kurs 

 

DANE OSÓB ZGŁASZANYCH DO UDZIAŁU W KURSIE 
Imię/Imiona 

i Nazwisko 

Data i miejsce 

urodzenia 

PESEL Adres Adres e-mail/ 

telefon 

 

 

 

 

   

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych wyrażam zgodę  

na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Doradztwa Finansowego  

w celu realizacji usług szkoleniowych.                            

                                                                                       ……………..…………………..…………………………… 
                                                                                                      data i podpis czytelny osoby zgłaszanej na kurs 

 

Koszt kursu dla jednego uczestnika wynosi ……………zł/osoby. 

Należną kwotę zobowiązuję się wpłacić: 

   na konto CDF po wystawieniu faktury  

Bank Zachodni WBK  02 1500 1663 1216 6007 1095 0000 

  gotówką w dniu kursu 
    

  
  

............................................................. 
                                                                                                                          data i podpis osoby zgłaszającej 

  

  
Centrum Doradztwa Finansowego  

21-400 Łuków ul. ks. Brzóski 17 tel/fax. 025 798 77 02; 784 684 362   
e-mail: szkolenia@cdf.lukow.pl: www.cdf.lukow.pl  

  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE: 

1. Firma CDF ma prawo odwołać lub zmienić termin kursu z  przyczyn niezależnych, o czym niezwłocznie 
powiadomi uczestników kursu drogą telefoniczną lub e-mailową. 

2. Rezygnacja uczestnika musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 5 dni roboczych przed 
rozpoczęciem kursu. 

3. Rezygnacja w  terminie późniejszym wiąże się z  koniecznością pokrycia 75% kosztów kursu. 
4. Rezygnacja w  dniu kursu / nieobecność na kursie powoduje obciążenie 100% kosztów kursu. 
5. Niniejszy formularz jest podstawą do wystawienia faktury VAT. 
6. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest otrzymanie od CDF telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia. 
7. Akceptuję powyższe warunki uczestnictwa. 

mailto:szkolenia@cdf.lukow.pl

