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PROGAM NAUCZANIA 
 

Nazwa szkolenia: KURS PODATEK VAT W OBROCIE KRAJOWYM 
 
 
AUTOR: MAGDALENA HOSIAWA 
 
Cel kształcenia: 
 
Celem kształcenia na kursie jest uzyskanie/uzupełnienie podstawowej wiedzy i umiejętności 
przygotowujących do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego (kod zawodu 
241103) o wybrane zagadnienia z zakresu podatku od towarów i usług. 
 
Zasady rekrutacji uczestników: 
 
Słuchaczami mogą być osoby, które posiadają już  wiedzę z zakresu księgowości. 
Sugerowanym jest ukończenie najpierw kursu podstaw rachunkowości oraz kursu 
rachunkowości średniozaawansowanej przed kontynuowaniem nauki na kursie „Podatek 
VAT w obrocie krajowym”. W stosunku do uczestników nie są stawiane żadne wymagania 
odnośnie wykształcenia (średnie, wyższe). Minimalny wiek uczestnika szkolenia to 16 lat 
(zgodnie z regulaminem). 
 
Treść szkolenia: 
 
Szkolenie zawiera wybraną tematykę z zakresu wymienionego dla stanowiska  samodzielny 
księgowy kod zawodu 241103 zdefiniowanego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na 
potrzeby rynku pracy. MPiPS określa zakres obowiązków na tym stanowisku – dokładne 
wytyczne w załączniku nr 1 do programu kształcenia. 
 
Czas trwania szkolenia: 
 
Szkolenie można rozpocząć w dowolnym momencie. Składa się z 25 godzin wykładów 
wideo online. Oprócz tego każdy uczestnik aby ukończyć szkolenie musi przerobić serię 
kilkuset quizów i przykładów w ramach całego kursu oraz zaliczyć 19 testów składających 
się w sumie z 360 pytań. 
Całość kursu obejmuje w związku z tym w sumie 75 godzin zegarowych nauki. 
 
Organizacja szkolenia: 
 
Szkolenie w całości odbywa się przy zastosowaniu technik szkolenia na odległość jest 
bowiem w całości szkoleniem on-line. Składa się z materiałów wideo oraz pdf 
opublikowanych na platformie https://kursy-rachunkowości.pl. 
 
Szkolenie dostępne jest dla uczestnika po zalogowaniu się na indywidualne konto 
uczestnika. W tym celu uczestnik musi założyć konto przez złożeniem zamówienia i 
dokonaniem opłaty za kurs. 
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Materiały udostępniane są uczestnikowi po zaksięgowaniu opłaty za kurs o czym uczestnik 
informowany jest w wiadomości email. 
 
Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik otrzymuje na adres e-mail podany podczas 
rejestracji instrukcję korzystania z kursu. Jest to wideo szkolenie omawiające metody i 
zasady kształcenia oraz obsługi wykorzystywanego oprogramowania. 
 
W tej wiadomości omówione są również możliwości kontaktowania się z wykładowcą w 
trakcie trwania szkolenia. Instruktaż dostępny jest również jako wykład nr „0” w kursie w 
zakładce „,Moje konto”. 
 
Uczestnik ma możliwość korzystania z materiałów w dowolnym momencie i miejscu pod 
warunkiem posiadania urządzenia stacjonarnego (komputer) lub mobilnego (tablet, telefon) 
z dostępem do sieci internetowej. 
 
Każdy słuchacz ma możliwość kontaktu z wykładowcą  w następującej formie: 
1) telefonicznie – dane kontaktowe podane są na stronie w zakładce „kontakt”, 
2) poprzez wiadomość email – na adres podany w zakładce kontakt oraz w filmie 

instruktażowym otrzymanym przed rozpoczęciem szkolenia oraz dostępnym na 
platformie po zalogowaniu, 

3) poprzez zadawanie pytań pod każdym z wykładów, 
4) poprzez grupę na Facebooku. 
 
 
Zaliczenie (sposób sprawdzania efektów kształcenia) 
 
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie (certyfikat) dotyczący ukończenia szkolenia 
po pozytywnym zaliczeniu wszystkich testów w ramach szkolenia. 
Testy znajdują się na końcu każdego modułu/tematu w ramach szkolenia.  
Uczestnik może podejść do testu po przerobieniu materiału z danego modułu/tematu. 
Postępy w nauce tj. wyniki testu pojawiają się dla uczestnika w zakładce „Moje konto”. 
Są one również dostępne dla wykładowcy. 
 
Plan nauczania: 
 
Szkolenie składa się z 19 modułów tematycznych obejmujących 25 godzin wykładów  
wideo, w sumie 75 godzin zegarowych nauki.  
 
W ramach szkolenia omawiane są następujące zagadnienia: 
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Nr 
modułu Nazwa modułu 

Liczba godzin    

    wideo całość 

1 Podatek VAT - wprowadzenie 00g:28m 1,5 

2 Podatnik VAT czyli kto musi rozliczyć VAT 01g:13m 4 

3 Likwidacja deklaracji VAT, nowy plik JPK_VAT 00g:36m 1,5 

4 Zwolnienie ogólne VAT 01g:24m 4,5 

5 Zwolnienia przedmiotowe VAT 01g:18m 4,5 

6 Przedmiot VAT - odpłatna dostawa i świadczenie usług 01g:20m 4 

7 Moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne 01g:22m 4,5 

8 Podstawa opodatkowania w VAT 01g:29m 4,5 

9 Stawka VAT, nowa matryca VAT 01g:28m 4,5 

10 Wiążąca Informacja Stawkowa 00g:37m 1,5 

          11 Dokumentowanie transakcji VAT - faktura 01g:46m 5,5 

12 Dokumentowanie transakcji - kasy fiskalne 02g:07m 6 

13 Prawo do odliczenia VAT naliczonego - podstawy 01g:12m 3,5 

14 Biała lista, należyta staranność a odliczenie VAT 00g:30m 1,5 

15 Proporcja, prewspółczynnik a odliczenie VAT 01g:15m 4,5 

16 Korekta podatku VAT naliczonego - zmiana proporcji, 
prewspółczynnika 01g:40m 6 

17 Samochody a prawo do odliczenia VAT 01g:45m 5,5 

18 Rozliczenie VAT, zwrot VAT 01g:20m 4,5 

19 Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności 01g:04m 3 

  RAZEM czas trwania (godziny zegarowe) 25 75 
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Rozkład zajęć: 
 
O rozkładzie zajęć decyduje uczestnik szkolenia w zależności od ilości czasu, jaki może 
poświęcić na szkolenie dziennie. Uczestnik powinien ukończyć kurs w trakcie okresu 
dostępu tj. pół roku. W przypadku gdy uczestnik nie ukończy szkolenia w okresie dostępu 
istnieje możliwość przedłużenia okresu dostępu na kolejne pół roku. Wszystkie postępy 
nauki zostają w takim wypadku zachowane. 
Na życzenie słuchacza przesyłamy rozkład zajęć dla wybranej ilości czasu nauki dziennie. 

 
 
Treść kształcenia 
 
Kurs omawia pojęcia i wyjaśnia ewidencję bardziej zaawansowanych operacji, których 
znajomość jest niezbędna w pracy na stanowisku  samodzielnego księgowego. 
 
1 . Podatek VAT – wprowadzenie 
Wykłady stanowią wprowadzenie do kursu dotyczącego podatku VAT. Omawiają 
podstawowe pojęcia związane z podatkiem VAT, w tym kiedy powstaje VAT należny, a 
kiedy naliczony, jak kalkuluje się podatek VAT oraz kto jest ostatecznym podatnikiem 
finansującym ten podatek. 
 
2 . Podatnik VAT czyli kto musi rozliczyć VAT 
Wykłady wyjaśniają kto jest podatnikiem podatku VAT zgodnie z przepisami o podatku VAT 
oraz jakie czynności podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Omawiają kiedy działalność 
jednostki staje się działalnością gospodarczą wg ustawy o podatku VAT oraz w jakich 
okolicznościach nie przedsiębiorcy tj. np. osoby fizyczne mogą być podlegać 
opodatkowaniu tym podatkiem. 
 
3. Likwidacja deklaracji VAT, nowy plik JPK_VAT 
 
W tym temacie omówimy zmiany w składaniu deklaracji VAT oraz JPK_VAT, które weszły 
w życie od 1 kwietnia 2020 roku dla podatników dużych i od 1 lipca 2020 roku dla 
pozostałych. Z tego modułu dowiesz się na co zwrócić uwagę rozliczając JPK_VAT. 
 
4 . Zwolnienie ogólne VAT 
Wykłady omawiają zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego tj. ogólnego z podatku 
VAT, które uzależnione jest od wysokości obrotu. Przedstawiają podstawowe prawa oraz 
obowiązki podatnika zwolnionego, w tym kiedy istnieje konieczność prowadzenia ewidencji 
oraz wypełniania deklaracji VAT. 
 
5. Zwolnienia przedmiotowe VAT 
Wykłady omawiają zasady korzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT. 
Wyjaśniają jakie prawa oraz obowiązki wiążą się przy korzystaniu z tego zwolnienia oraz 
typy działalności, które są zwolnione. Na koniec przedstawiono warunki korzystania ze 
zwolnienia przy dostawie budynków, budowli lub ich części. 
 
6 . Przedmiot VAT - odpłatna dostawa i świadczenie usług 
Wykłady wyjaśniają jak należy rozumieć zgodnie z przepisami o podatku VAT odpłatną 
dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Omawiają w jakich przypadkach 
darowizny, czy przekazanie towarów lub używanie towarów bezpłatnie może zostać 
opodatkowane podatkiem VAT. Przedstawiają w jakich przypadkach mamy do czynienia z 
prezentami o małej wartości lub próbkami oraz kiedy bezpłatne świadczenie usług również 
jest opodatkowane VAT. 
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7. Moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne 
Wykłady omawiają jak poprawnie zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku VAT 
rozpoznać obowiązek podatkowy dotyczący VAT należnego z czynności opodatkowanej. 
Wyjaśniono tutaj zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w 
przypadku dostawy towarów, świadczenia usług w sposób ciągły, usług długoterminowych, 
rozliczanych w okresach rozliczeniowych lub etapami. Na koniec przedstawiono przypadki 
szczególne gdy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zapłaty bądź wystawienia faktury. 
 
8 . Podstawa opodatkowania w VAT 
Wykłady przedstawiają w jaki sposób poprawnie ustalić podstawę opodatkowania 
podatkiem VAT. Wyjaśniają jakie koszty można wliczyć do podstawy opodatkowania,a o 
jakie należy podstawę pomniejszyć i co zrobić w przypadku kiedy mamy do czynienia ze 
sprzedażą w opakowaniach zwrotnych. Na koniec omawiają zasady przeliczenia podstawy 
opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złotówki. 
 
9 . Stawka VAT, nowa matryca VAT 
Wykłady omawiają zakres opodatkowania stawką VAT 0%, 5%, 8% oraz 23%. Wyjaśniają 
m.in. w jakich przypadkach dostawa czy remont budynku mogą zostać opodatkowane 
obniżoną stawką 8% a kiedy 23% a także w jakich przypadkach transport jest 
opodatkowany stawką 0%, 8% lub 23%. Wykład opiera się o  nową matrycę VAT, która 
weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 roku. 
 
10 . Wiążąca Informacja Stawkowa 
Wykład omawia czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa, kto i kiedy może się o nią 
ubiegać. Wyjaśnia z czego składa się wniosek WIS, ile trzeba czekać na WIS oraz od kiedy 
WIS jest dla podatnika wiążące. 
 
11. Dokumentowanie transakcji VAT – faktura 
Wykłady prezentują podstawowe dokumenty potwierdzające dokonanie czynności 
opodatkowanych podatkiem VAT. Skupiają się przede wszystkim na fakturze (dawniej 
nazywanej fakturą VAT) wyjaśniając kto i w jakich terminach ma obowiązek wystawić 
fakturę. Przedstawiają podstawowe elementy faktury oraz zasady jej wystawiania z 
wyszczególnienie różnic w przypadku faktury uproszczonej, faktury korygującej, faktury 
zaliczkowej oraz noty korygującej. 
 
12 . Dokumentowanie transakcji - kasy fiskalne 
Wykłady prezentują w jakich okolicznościach powstaje obowiązek ewidencji sprzedaży na 
kasie rejestrującej zgodnie z ustawą o podatku VAT. Omawiają również potencjalnie 
zwolnienia z z tego obowiązku tj. zwolnienie podmiotowe, przedmiotowe oraz podmiotowo - 
przedmiotowe. Wyjaśniają także w przypadku jakich typów działalności zwolnienia nie mogą 
być zastosowane oraz prezentują główne zasady ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej 
zgodnie z ustawą i rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących. 
 
13 . Prawo do odliczenia VAT naliczonego – podstawy 
Wykład wprowadza w temat rozliczania podatku VAT. Omawia warunki, jakie muszą zostać 
spełnione aby podatnik miał prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT 
naliczony czyli tzw. prawo do odliczenia VAT. Wyjaśnia termin takiego odliczenia, jak 
również ograniczenie prawa do odliczenia VAT. Na koniec prezentuje zasady korekty 
podatku VAT naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej oraz tzw. ulgi na złe 
długi. 
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14. Biała lista podatników, należyta staranność a prawo do odliczenia VAT 
Wykład omawia czym jest, z czego się składa i do czego służy tzw. biała lista podatników. 
Wyjaśnia jakie konsekwencje pociąga za sobą wprowadzenie białej listy podatników oraz 
jakie ma ona znaczenie przy zachowaniu należytej staranności. 
 
 
 
15 . Proporcja, prewspółczynnik a prawo do odliczenia VAT 

Wykłady omawiają zasady kalkulacji wysokości podatku VAT naliczonego podlegającego 
odliczeniu dotyczącego wydatków na działalność mieszaną tj. opodatkowaną oraz 
zwolnioną przy zastosowaniu tzw. proporcji. Dodatkowo omawiają specyficzne regulacje 
dotyczące kalkulacji wysokości podatku VAT naliczonego podlegającego odliczeniu w 
przypadku zakupu/wytworzenia nieruchomości przeznaczonej do działalności 
gospodarczej oraz do celów prywatnych. 

 
16 . Korekta VAT – zmiana proporcji, prewspóczynnika 

Wykłady omawiają obowiązek korekty podatku VAT naliczonego, który podlegał odliczeniu 
w związku z wydatkami przeznaczonymi na działalność mieszaną tj. opodatkowaną oraz 
zwolnioną. Przedstawiają zasady kalkulacji korekty w przypadku zakupu towarów, 
środków trwałych i WNiP o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł oraz środków 
trwałych i WNiP o wartości początkowej nie przekraczającej 15 000 zł a także 
nieruchomości. Na koniec wyjaśniają zasady obliczenia wysokości korekty w przypadku 
zmiany przeznaczenia towarów, środków trwałych czy nieruchomości w tym także jak 
rozliczyć ich sprzedaż. 

 
17 . Samochody a prawo do odliczenia VAT 

Wykład prezentuje szczególne zasady odliczania podatku VAT naliczonego związanego z 
wydatkami na pojazd samochodowy. Omawia przypadki, w których przysługuje prawo do 
odliczenia podatku wysokości 50% oraz kiedy można skorzystać z odliczenia 100%. 
Wyjaśnia pojęcia pojazdu samochodowego jak również wykorzystania pojazdu wyłącznie 
na działalność opodatkowaną. Przedstawia kiedy należy prowadzić ewidencję przebiegu 
pojazdu oraz które pojazdy to pojazdy o konstrukcji specjalnej. 

 
18. Rozliczenie VAT, zwrot VAT 

Wykłady omawiają zasady rozliczania podatku VAT. W głównej mierze wyjaśniają co 
należy zrobić w przypadku gdy podatnik ma nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad 
podatek VAT należny w danym okresie rozliczeniowym tj ma należność z tytułu podatku 
VAT. Odpowiada na pytanie czy w takiej sytuacji bardziej opłaca się zwrot czy 
przeniesienie. Prezentuje sytuacje, w których mamy do czynienia ze zwrotem podatku 
naliczonego a nie zwrotem nadwyżki VAT oraz sytuacje, w których ww. zwroty mogą 
zostać zaliczone na poczet zaległości bądź zobowiązań podatkowych. 

 
 
19 . Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności 

Wykład omawia zasady działania tzw. split payment tj. mechanizmu podzielonej płatności. 
 

 
 

Opis efektów uczenia się: 
 
Efektem uczenia jest uzupełnienie wiedzy księgowej niezbędnej na stanowisku 
samodzielnego księgowego (kod zawodu 241103). 
 Po ukończeniu kursu uczestnik powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu: 
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1) prowadzenia ewidencji księgowej podmiotów gospodarczych w oparciu o tzw. pełną 

księgowość, 
2) wybranych zagadnień z rachunkowości podatkowej – tj. dotyczącej podatku od towarów 

i usług ze szczególnym naciskiem na prawidłowe ewidencjonowanie faktur 
przychodowych i kosztowych, 

3) prawidłowego rozliczania faktur kosztowych, dokonywania korekt w związku z pre-
propocją oraz pre-współczynnikiem 

4) prawidłowego ujmowania podatku VAT należnego w księgach rachunkowych. 
5) sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, obowiązku JPK_VAT 
6) przepisów o VAT dotyczących rejestracji, wyrejestrowania i statusu podatnika. 

 
Pozostałe umiejętności nabyte po ukończeniu kursu: 
1) wypracowanie nawyku dbałości o szczegóły (dokładność), 
2) umiejętność logicznego myślenia. 

 
 
 
Wskazówki metodyczne do realizacji zajęć 
 
Celem zajęć  jest uzyskanie/uzupełnienie wiedzy z zakresu rachunkowości podatkowej 
(podatek VAT) oraz nabycie umiejętności niezbędnych w pracy na stanowisku 
samodzielnego księgowego (kod zawodu 241103). 
Kurs składa się z 17 modułów. Każdy z modułów składa się z kilkunastu wykładów wideo. 
Do każdego modułu dołączony został również skrypt. 
Zaleca się każdemu uczestnikowi by rozpoczął naukę od pierwszego wykładu w module I. 
Wykłady ułożone są w kolejności odpowiadającej budowaniu wiedzy. W związku z tym 
uczestnik powinien kontynuować naukę odsłuchując wiedzę z wykładów w kolejności 
zaproponowanej na platformie. Wskazanym również jest przerabianie quizów oraz 
samodzielne rozwiązywanie przykładów wbudowanych pomiędzy wykłady. Jeżeli dany 
wykład zawiera przykład sugerowane jest by wykład zatrzymać, tak by uczestnik 
samodzielnie mógł rozwiązać przykład. Następnie kolejny wykład podaje rozwiązanie a 
uczestnik ma szansę zweryfikować czy jego odpowiedź do przykładu była poprawna. 
Na końcu każdego modułu znajduje się test – zalecane jest jego zaliczenie przed 
przejściem do kolejnego modułu.  
Uczestnik może posiłkować się skryptami zamieszczonymi przy każdym module. 
 
W przypadku problemów ze zrozumieniem danego tematu uczestnik zachęcany jest do 
zadawania pytań wykładowcy na platformie pod wykładem jak również poprzez wiadomość 
e-mail czy telefoniczne. 
Wykładowca odpowiadając na pytanie powinien starać się nie podawać gotowego 
rozwiązania a naprowadzać uczestnika szkolenia na właściwą odpowiedź tak by słuchacz 
lepiej zrozumiał i zapamiętał daną porcję materiału. 
 

 
Sposób przekazywania wiedzy 
 
Kurs został opracowany w oparciu o metodę małych kroków, nie zakładając, że uczestnik 
już zna omawiane zagadnienia z zakresu rachunkowości. 
Wiedza przekazywana jest małymi porcjami tj. w oparciu o 5-10 min wykłady wideo 
zakończone pytaniem quizowym weryfikującym zrozumienie omawianego tematu przez 
uczestnika szkolenia. Dodatkowo wykłady przeplatane są przykładami, które uczestnik 
może samodzielnie rozwiązywać w celu lepszego zapamiętania materiału szkolenia. 
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Wykaz literatury: 
 
Nauka powinna opierać się na udostępnionych materiałach wideo (wykładach online) jak 
również na materiałach pdf – skryptach dołączonych do wykładów. Dodatkowo uczestnicy 
szkolenia zachęcani są do korzystania z medioteki w formie bloga oraz zapisu na bezpłatny 
newsletter informujący o bieżących zmianach w przepisach księgowych i podatkowych. 
 
 
 
Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych 
 
Podstawowym środkiem dydaktycznym dla ucznia są wykłady wideo oraz skrypty dołączone 
do każdego modułu szkoleniowego. Korzystanie ze środków dydaktycznych jest możliwe 
tylko jeśli słuchacz posiada urządzenie z dostępem do sieci internetowej (komputer, tablet, 
telefon komórkowy). 
Dodatkowo słuchacz powinien zaopatrzyć się w kalkulator oraz notes aby móc rozwiązywać 
dołączone do kursu przykłady oraz quizy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


