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Faktury VAT – praktyczne podejście wraz z orzecznictwem 
 

Cel szkolenia: 
Szkolenie ma na celu omówienie wielu problemów, które powstają na gruncie ustawy o podatku 
od towarów i usług. Podczas szkolenia zostaną omówione różne rodzaje faktur, w jaki sposób 
dokonywać zmian w dokumentach księgowych oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez 
osoby wystawiające faktury.  
Szkolenie zostanie wzbogacone również o omówienie systemu odwrotnego obciążenia oraz 
mechanizmu podzielonej płatności. Podczas szkolenia zostaną omówione planowane zmiany w 
przepisach. 
Szkolenie będzie podparte orzecznictwem sądowo-administracyjnym oraz interpretacjami 
podatkowymi. 
 
Adresaci szkolenia: 
Pracownicy działów księgowości, działów finansowych, księgowi oraz fakturzyści. 

 
Program: 
 
I. Wpływ formy prowadzenia działalności gospodarczej na opodatkowanie podatkiem VAT 

1. spółki w rozumieniu prawa handlowego, 

2. spółka cywilna jako podatnik VAT. 

 
II. Praktyczne wyjaśnienie zagadnień dotyczących wystawiania faktur 

1. Czym jest faktura, 

2. Kto może wystawiać faktury, 

3. Obligatoryjne elementy, z których składa się faktura, 

4. Kiedy należy wystawić fakturę (powstanie obowiązku podatkowego), 

5. Zasady obliczania i prawo odliczenia naliczonego podatku VAT, 

6. Stawki oraz zwolnienia z podatku VAT, 

7. Faktura w walucie obcej, 

8. Paragon a faktura, 

9. Omówienie problemu refakturowania, 

10. Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podatnika 

niezarejestrowanego. 

 
III. Typy faktur oraz zasady ich wystawiania: 

1. Faktura pro-forma, 

2. Faktura zaliczkowa, 

3. Faktura VAT-marża, 

4. Faktura uproszczona, 

5. Faktura handlowa. 
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IV. Dokonywanie zmian na fakturze: 

1. Korekta faktury, 

2. Nota korygująca, 

3. Różnica pomiędzy notą korygującą a fakturą korygującą, 

4. Zagubienie, zniszczenie faktury (zasady postępowania), 

5. Omyłkowe wystawienie faktury, 

6. Duplikat faktury. 

 
V. Faktura w formie elektronicznej: 

1. Pojęcie e-faktury, 

2. Doręczenie faktury w formie elektronicznej, 

3. Zgoda na otrzymywanie e-faktury. 

 
 

VI. Split payment  - mechanizm podzielonej płatności 

1. Istota mechanizmu, 

2. Odpowiedzialność podatnika za rozliczenia, 

3. Problemy praktyczne podatników korzystających z mechanizmu, 

4. Planowane zmiany w split payment, 

5. Dedykowany rachunek VAT a egzekucja komornicza 

 
VII. System odwrotnego obciążenia – reverse charge 

1. Warunki zastosowania systemu, 

2. Katalog transakcji objętych odwrotnym obciążeniem, 

3. Omówienie przykładów transakcji budowlanych na linii podwykonawca – generalny 

wykonawca – inwestor. 

 
VIII. Należyta staranność na gruncie ustawy o VAT 

 
IX. Powstawanie karuzel podatkowych, wyłudzających podatek VAT 

 


