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DOKUMENTOWANIE, DEKLAROWANIE I ODLICZANIE VAT W JST  

30 SIERPNIA 2017 R., BYDGOSZCZ  

 
Adresaci: Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy działów księgowości i finansów, kierownicy oraz pracownicy 

jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych. Osoby zobowiązane do naliczania i odliczania VATu 

oraz sporządzania deklaracji cząstkowych, odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku VAT w JST. 
 

Korzyści: 
Omówienie zagadnień związanych z prawidłowym dokumentowaniem i ewidencjonowaniem podatku VAT.  

Zdobycie i ugruntowanie wiedzy w zakresie objętym tematyką szkolenia, możliwość konsultacji 

jednostkowych problemów występujących przy realizacji zadań związanych z tematyką szkolenia, 

uzyskanie informacji nt. najnowszych orzeczeń sądów i interpretacji przepisów prawa, wymiana 

doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia. 

Prowadzący:  

 

Tematyką podatku VAT - głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publikacji 

- zajmuje się od ponad 23 lat, czyli od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT  

(od 5 lipca 1993 r.). Była pracowniczka Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Finansów. Od 1995 r. 

prowadzi wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje otwarte i szkolenia zamknięte z tematyki podatku 

VAT. Ostatnio wydane pozycje książkowe dotyczyły przygotowania przez gminy cząstkowych deklaracji 

VAT 7 oraz podatku VAT w gminach po centralizacja rozliczeń. 

 

Program:  

 

I.PRAWIDŁOWE DOKUMENTOWANIE VAT  

1. Faktury: 

 dane na fakturach 

 terminy ich wystawiania (przed i po transakcji) 

 korekty faktur 

 szczególne rodzaje faktur („odwrotne obciążenie”, dla rolnika, i inne) 

2. Dokumenty wewnętrzne (zestawienie opłat od osób fizycznych) 

3. Noty – dokument dot. opłat za transakcje nie objęte VAT 

 

II.PRAWIDŁOWE EWIDENCJONOWANIE VAT  

1. Ewidencje VAT (sprzedaży i zakupów)  

 obowiązek ich prowadzenia celem prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT-7 

 obowiązek elektronicznego ich składania MF w formacie JPK od 1.01.2017r. 

 ich treść (szczegółowość transakcji) 

 stanowisko ministra finansów o Jednolitym Pliku Kontrolnym 

2. Kasy rejestrujące 

 tabela czynności zwolnionych od kas 

 tabela czynności, które bezwzględnie zobowiązują do stosowania kas 

 

III. PRAWIDŁOWE DEKLAROWANIE VAT 

1. Rozliczanie VAT w comiesięcznych deklaracjach VAT-7 (ogólne zasady) 

 VAT należny od sprzedaży 

 VAT naliczony od zakupów (nabyć) 

2. Termin deklarowania VAT należnego (obowiązek podatkowy) od: 

 najmu, dzierżawy i podobnych 

 mediów (wody, ścieków, ciepła, energii elektrycznej, gazu oraz innych)  

 refakturowania kosztów  

 budowlanych usług 



  

   2 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  

ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz 
tel.: 52 321 18 90, fax: 52 321 18 92 

e-mail: info@bydgoszcz-frdl.pl  
www.bydgoszcz-frdl.pl 

 
  

 

 

 

 

 zbywania nieruchomości  

 zaliczek 

 innych 

3. Kwota należna, cena (podstawa opodatkowania) 

 dwa sposoby liczenia VAT („w stu” i „do sta”) 

 elementy podstawy opodatkowania (wydatki dodatkowe) 

 

IV. PRAWIDŁOWE ODLICZANIE VAT 

1. Ogólne reguły (warunki) odliczania VAT 

 przyporządkowanie zakupów do rodzajów działalności  

2. Terminy odliczenia VAT 

 na bieżąco: w miesiącu otrzymania faktury (lub w jednym z dwóch następnych miesięcy)  

 w ciągu 5 lat od otrzymania faktury (w drodze korekty) 

 w ciągu 5 lub 10 lat - od nabycia środka trwałego 

3. Wysokość odliczeń 

 pełne (100 proc.) odliczenie VAT 

 częściowe odliczenia VAT (wg rocznego wskaźnika struktury sprzedaży i wg rocznych 

prewskaźników) 

 odliczenia VAT od wydatków na zakup i utrzymanie auta 

4. Korekta odliczeń VAT  

 5- letnia od środków trwałych 

 10 – letnia - od inwestycji 

 5.    Prewskaźniki - nowa metoda odliczeń VAT od 1.01.2016r. 

 dane do wyliczenia prewskaźników rocznych  

 rodzaje: ustawowe (powierzchniowy, czasowy, kadrowy, przychodowy) i wg wzorów  

z rozporz. MF (przychodowe odrębne dla każdej jednostki)  

 przypadki odliczenia VAT z użyciem i bez użycia wskaźników i prewskaźników  

 

V. Dyskusja. 
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W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Działem szkoleń: 52 321 18 90, szkolenia@bydgoszcz-frdl.pl 

 

Godziny 

szkolenia: 
 

Miejsce 

szkolenia:  

 

 

Cena*:    
 

 

 

 

 

 

Uwaga! 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

10.00 - 15:00 

 

BYDGOSZCZ - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C  

(Budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej - II piętro - wejście od Technikum Kolejowego)  

Bezpłatny parking na terenie obiektu.  5 min od Dworca PKP Bydgoszcz Główna. 

 

323 zł  przy zgłoszeniu do 23 sierpnia br. 

(cena uwzględnia rabat w wysokości 10% od ceny podstawowej za szkolenie wynoszącej 359 zł)  

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch. 

Szkolenie zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. 

 

RABATY OD CENY PODSTAWOWEJ WYNOSZĄCEJ 359 ZŁ:  

Rabaty 

nie 

łączą 

się. 

10% dla uczestników zgłoszonych na 7 dni przed terminem szkolenia. 

10% dla uczestników z tej samej instytucji za drugą i kolejne osoby zgłoszone  

na to samo szkolenie niezależnie od terminu zgłoszenia. 

10% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Konwencie Wójtów. 

15% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach. 
  

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 SIERPNIA  w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na 

adres mailowy: zgloszenia@bydgoszcz-frdl.pl lub faksem na numer 52 321 18 92. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DOKUMENTOWANIE VAT... 

30/08//2/P 

Nazwa Instytucji 

/Firmy (dane do FV): 

Adres: 

e-mail: NIP: 

tel./fax. Ilość osób zgłaszanych: 

Imiona  

i nazwiska 

uczestników: 

1. e-mail: 

2. e-mail: 

3. e-mail: 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

działalności szkoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL. 

 

UWAGA – prosimy o zaznaczenie!!! 

Oświadczam, że udział w szkoleniu jest dla uczestnika/ów kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub przynajmniej w 70%   

ze środków publicznych (właściwe podkreślić) TAK / NIE 

 

Płatność po szkoleniu – przelewem po otrzymaniu FV. 
 

Informacja o realizacji szkolenia przekazywana jest mailowo. 
 

W przypadku odwołania szkolenia poinformujemy Państwa o telefonicznie najpóźniej dwa dni przed terminem. 
 

Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest w formie pisemnej do dwóch dni przed jego terminem, jej brak spowoduje obciążenie Państwa 

100% kosztów ogólnych.  
 

Data:                                                                         Podpis: 

 
  

Szkolenia 

realizujemy 

również w formie 

zamkniętej. 

Zapytania 

prosimy przesyłać 

na adres: 

szkolenia@ 

bydgoszcz-frdl.pl 
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