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WARSZTATY

NOWY JPK_VAT Z DEKLARACJĄ

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

PAŹDZIERNIKA 2020
Golden Floor Tower,
ul. Chłodna 51, Warszawa

Szanowni Państwo,
Od 1 października 2020 roku zarówno duzi przedsiębiorcy, jak i średnie i małe przedsiębiorstwa oraz
mikroprzedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, mają obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT
obejmujący część deklaracyjną i informacyjną. Nowa struktura pliku ma uprościć raportowanie
prowadzonych ewidencji podatku VAT przez przedsiębiorców.
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego sporządzania nowego pliku JPK
VAT. Zmiany w pliku JPK VAT są znaczące. Firmy będą podawać więcej danych, np. jaki towar/usługa
jest sprzedawana oraz czy nabywca jest podmiotem powiązanym. Powyższe to tylko przykład, ponieważ
oznaczeń jest dużo więcej.
Nowy plik JPK VAT to duże wyzwanie dla wszystkich, ale przede wszystkim dla biur rachunkowych,
które w szczególności potrzebować będą wsparcia przy tworzeniu i wysyłce nowego pliku JPK VAT.
Proponowane spotkanie prowadzone w przystępny sposób przez doświadczonego trenera posiadającego
bardzo duże doświadczenie w doradztwie ale i w szkoleniu pozwoli na rzetelne przygotowanie się
do stosowania nowych regulacji.
Adresaci szkolenia:
• właściciele i pracownicy biur rachunkowych
• osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
• osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach
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Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa

WARSZAWA 13 października 2020

AGENDA

PROGRAM:

9.00 – 9.30 Rejestracja Gości
9.30 – 10.00 Prezentacja Inforlex
10.00 – 11.30
1. Odroczona zmiana – warto wykorzystać więcej czasu do wdrożenia istotnych
i kłopotliwych zmian
2. Nie całkiem prawdziwa likwidacja deklaracji VAT – czyli istota zmian dotyczących deklaracji
VAT i JPK_VAT
3. Deklaracje VAT – które deklaracje pozostaną jako odrębne dokumenty
4. Data rozpoczęcia stosowania nowych przepisów – nowe zasady od października
czyli 25 listopada
11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 14.00
5. Zasady przygotowania deklaracji
6. Deklaracja w JPK a rozliczenie kwartalne
7. Nowe ewidencje VAT – jak przygotować się do ich prowadzenia
8. GTU w ewidencji – na czym polega i czemu to służy
9. Oznaczanie podmiotowe i inne oznaczenia, w tym ze względu na stosowane procedury
10. Nowy JPK_VAT zasady przygotowania
11. Korekty JPK za wcześniejsze okresy
14.00 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 16.00
12. Czy koniec z błędami mniejszej wagi?
13. Autokorekta
14. Korekta wymuszona i skutki jej braku
15. Kara 500 zł jako administracyjny środek przymusu
16. Co następne
16.00 Zakończenie i wręczenie certyfikatów
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WARSZAWA 13 października 2020

PRELEGENT

Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa

RADOSŁAW KOWALSKI

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego,
wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm
teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych.
Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, windykacji

należności m.in. w Przeglądzie Podatkowym, Gazecie Prawnej, Gazecie Podatkowej,
Rzeczpospolitej, Biuletynie VAT, Monitorze Księgowego, Vademecum Głównego Księgowego,
Profesjonalnym Serwisie Podatkowym i.in.; Współpracuje z wieloma wydawnictwami
prawniczymi.

Doświadczony szkoleniowiec. Prowadzi liczne szkolenia dla biznesu i administracji
publicznej
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