
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

Podatek VAT w JST z uwzględnieniem zmian na 2019 r. 
i rocznej korekty podatku naliczonego w oparciu 

o prewspółczynnik i współczynnik 

Lublin, 15.02.2019 r.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

I. Zmiany w podatku vat od 1 stycznia 2019 r.: 

1. Nowe zasady opodatkowania bonów w 2019 r. 

2. Nowe zasady korekty VAT w ramach ulgi za złe długi 

3. Kasy fiskalne w 2019 r. - zwolnienia z obowiązku ewidencji, 

wprowadzenie kas on-line, wymiana części stosowanych kas 

fiskalnych, terminy użytkowania kas fiskalnych z papierowym 

i elektronicznym zapisem kopii 

4. Rezygnacja ze sporządzania deklaracji VAT 

5. Zmiany w stawkach podatkowych 

6. Przedłużenie terminu zwrotu podatku 

7. Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego 

8. Nowe obowiązki dotyczące fakturowania 

9. Zmiana zasad opodatkowania nieruchomości – likwidacja 

użytkowania wieczystego 

 

II. Korekta podatku naliczonego: 

1. Zasady korekt bieżących, rocznych i wieloletnich  podatku 

naliczonego 

2. Korekta roczna związana ze stosowaniem proporcji: 

współczynnika i prewspółczynnika 

3. Korekta wieloletnia  podatku w przypadku środków trwałych 

4. Przykłady wyliczenia korekty rocznej i wieloletniej z 

uwzględnieniem prewspółczynnika i współczynnika na podstawie 

rozporządzenia Ministra Finansów, wskaźnika indywidualnego oraz 

proporcji innej jednostki 

5. Ujęcie korekty rocznej w deklaracji VAT za styczeń 2019 r. 

 

III. Zasady odliczania podatku naliczonego w 2019 r.: 

1. Związek zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną i 

niepodlegającą VAT 

2. Terminy odliczania VAT naliczonego 

3. Odliczanie VAT z tytułu zakupów związanych ze sprzedażą 

mieszaną przy zastosowaniu współczynnika proporcji – przykłady 

4. Odliczanie VAT z tytułu zakupów związanych ze sprzedażą 

mieszaną przy zastosowaniu prewspółczynnika – przykłady 

5. Interpretacje dotyczące możliwości stosowania indywidualnego 

prewspółczynnika (np. na podstawie ilości wody/ścieków, 

powierzchni) 

 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk  
 

Korzyści  

Uczestnicy zyskają 

wiedzę dotyczącą 

dokonywania korekt 

rocznych podatku 

naliczonego w związku 

z odliczaniem podatku 

naliczonego w oparciu 

o prewspółczynnik i 

współczynnik 

(przykłady dotyczące 

wyliczenia korekty), 

zmian w podatku VAT 

na 2019 r. z 

uwzględnieniem m.in.: 

likwidacji deklaracji 

VAT, stosowania kas 

rejestrujących  

(wprowadzenia kas on-

line, zwolnień z 

ewidencji oraz wymiany 

kas). 

 

 
 
Adresaci  

Pracownicy rozliczający 

podatek VAT oraz 

osoby które chcą 

uzyskać wiedzę i 

umiejętności w zakresie 

rozliczania podatku 

VAT: skarbnicy, główni 

księgowi i pracownicy 

działów księgowości 

gmin, powiatów i ich 

jednostek 

organizacyjnych). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel./Fax 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 

 
 
 

Wykładowca  

Absolwentka ekonomii UMCS oraz studiów podyplomowych w zakresie 

rachunkowości (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Wieloletni 

trener w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego od osób 

fizycznych. Długoletni pracownik urzędów skarbowych, obecnie 

zatrudniona w dziale kontroli podatkowej Trzeciego Urzędu Skarbowego 

w Lublinie. 

 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia 

Centrum Konferencyjne Fiesta                                     
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro) 

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;  
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1) 

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny 

Termin  

15 lutego 2019 r., godz. 10.00 – 15.00 

Cena 

300 zł netto/os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% 
ze środków publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 

poczęstunek i serwis kawowy. 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji. 

Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej 
po szkoleniu. 

Zgłoszenia 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem  

na nr 81 745 06 00 do 8 lutego 2019 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo 
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie 
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie. 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Podatek VAT w JST z uwzględnieniem zmian na 2019 rok 

Lublin, 15.02.2019 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 

a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00 

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;  

Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 
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