Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście funduszy europejskich
Termin: 29 listopada 2018 r.
Miejsce: Warszawa

08:00-09:00

Rejestracja uczestników szkolenia, powitalna kawa, wydanie
materiałów szkoleniowych
1. Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce – wprowadzenie

09:00-10:30
2. Jednostka samorząd terytorialnego jako podatnik podatku od
towarów i usług (VAT) - (podmiotowy zakres opodatkowania)
-przesłanki warunkujące uzyskanie statusu podatnika
-przesłanki warunkujące wyłączenie z kategorii podatników podatku VAT

10:30-10:45
10:45- 12:15

Przerwa kawowa
3. Rodzaje działalności podejmowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego a podatek VAT - (przedmiotowy zakres
opodatkowania):
-orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie
przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w
związku z zakresem wykonywanej działalności.
4. Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych lub prawo do odliczenia –
wprowadzenie:
-podstawa prawna kwalifikowalności (niekwalifikowalności)
podatku VAT w perspektywie 2014 – 2020
-beneficjent pomocy unijnej jako podatnik VAT
-rozliczanie VAT-u - praktyczne aspekty księgowania projektowego

12:15 – 13:00

Obiad

13:00 – 14:30

5. Prewspółczynnik i jego rozliczanie:
-prewspółczynnik i proporcja sprzedaży od 2018 r
-korekty VAT w środkach trwałych
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6. Umowy z dostawcami i nabywcami, faktury sprzedaży i zakupu, korekty
faktur.
7. Zadania zlecone z gminy a rozliczenia VAT
Rodzaje transakcji:
-transakcje między jednostką organizacyjną a JST
-transakcje między jednostkami organizacyjnymi
-transakcje między gminą a instytucją kultury
-transakcje między JST a spółka komunalna
-transakcje między JST
8. Mechanizm podzielonej płatności – split payment

14:30 – 14:45

Przerwa kawowa

14:45 – 15:30

9. Nowe regulacje w zakresie odwrotnego obciążenia – istota odwrotnego
obciążenia, problemy praktyczne
10. Zasady przywrócenia rejestracji w VAT, dostępność wykazu
zarejestrowanych podatników, rejestr podatników wykreślonych z
VAT.
11. Kwalifikowalność VAT w kontekście orzeczenia TSUE z 29 września 2015 r.
sygn. C-276/14.
12. Zmiany w podejściu do kwalifikowalności VAT w tzw. projektach
parasolowych.

15:30 – 16:00

Sesja pytań indywidualnych, konsultacje indywidualne

Prowadzący: Joanna Rudzka
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