AGENCJA ROZWOJU SPOŁECZNO –GOSPODARCZEGO
spółka zależna od Lubelskiej Fundacji Rozwoju

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

Znowelizowana ustawa VAT w 2018 r.
PROGRAM

Split payment i zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
1) Split payment
 uwagi ogólne, uzasadnienie zmian
 mechanizm podzielonej płatności
 rachunek VAT
 preferencje przewidziane dla podatników stosujących mechanizm podzielonej
płatności
2) Zmiany w podatku VAT od lipca 2018 r.
 pierwsze zasiedlenie – zmiana definicji
 składanie dokumentów (innych niż deklaracje) za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
 doprecyzowanie przesłanek wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT
 wykluczenie stosowania kaucji gwarancyjnej przez podmioty nowo powstałe
 obniżenie dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku korekty
 zmiany w tzw. pakiecie paliwowym – odpowiedzialność solidarna
 wyłączenie stosowania zwolnienia podmiotowego (do 200 tys. zł) przez niektóre grupy
podatników
 zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za
nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze
 umieszczenie NIP na paragonie jako warunek do wystawienia faktury do sprzedaży
zarejestrowanej na kasie fiskalnej
 zmiana zakresu danych umieszczanych na fakturze VAT RR
3) pozostałe zmiany w podatku VAT
4) STIR – możliwość blokowania firmowych rachunków bankowych

INFORMACJE DODATKOWE
PROWADZĄCY

Bartłomiej Dzięga - Specjalista, prawnik, doradca podatkowy,
były pracownik Izby Skarbowej i Urzędu Kontroli Skarbowej.
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz obsługi
kontroli i postępowań prowadzonych przez organy podatkowe
Izabela Jośko – Specjalista, doradca podatkowy, ekspert z
wieloletnim doświadczeniem w firmach doradczych i kancelariach
podatkowych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze
księgowej, podatkowej przedsiębiorstw, firm i innych podmiotów
gospodarczych oraz w zakresie rozliczeń dochodów z zagranicy.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Harcerska 8,
21-200 Parczew

TERMIN I GODZINA:

26 kwietnia 2018 r., godz. 9.00 - 15.00

CENA:

180 zł /os. +VAT
Cena obejmuje:
 materiały szkoleniowe
 materiały piśmiennicze - notatnik, długopis
 wyżywienie (obiad, serwis kawowy)

ZGŁOSZENIA:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy i odesłać na numer faksu 81 855 14 20 lub
skan na adres e-mail: szkolenia@arsg.lublin.pl w terminie do 24
kwietnia 2018r.

Płatność przelewem w terminie 7 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu

KONTAKT:
Agencja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel: 81 855 14 20
e-mail: biuro@arsg.lublin.pl
szkolenia@arsg.lublin.pl

