
 

 
PROGRAM KSZTAŁCENIA 

Nazwa, adres, NIP, REGON instytucji szkolącej 
LTCA II 
Ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa 
NIP: 5252696110 

Nazwa kursu 
Podatek VAT - cykl szkoleń 

Termin realizacji 
Luty – grudzień 2023 

Ilość godzin 
25 

Forma kursu 
Online 

Wymagania wstępne dla uczestników 
Szkolenia przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i doświadczonych, które chcą 

usystematyzować wiedzą z zakresu podatku VAT.  

 

Minimalna liczba osób aby kurs się odbył 
1 

Nazwa dokumentu wydawanego po zakończeniu kursu 
Certyfikat ukończenia szkolenia 

Cena kursu 
1399.00  

Miejsce prowadzenia kursu 
Online 
 
 



 

Cel kursu 
Celem kursu jest kompleksowe przedstawienie zagadnień z zakresu podatku VAT. Po tym cyklu 
szkoleń poszerzysz i usystematyzujesz wiedzę w obszarze podatku VAT która pomoże Ci w 
wykonywaniu codziennej pracy. 

Program kursu 
 

1.Akademia VAT – Czynności podlegające opodatkowaniu, 

Podstawa opodatkowania, Obowiązek podatkowy 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem Szkolenia jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z rozliczeniem podatku 
od towarów i usług. 

Podczas Szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące definicji 
czynności podlegających opodatkowaniu, jak również reguły dotyczące kalkulacji podstawy 
opodatkowania i określania momentu powstania obowiązku podatkowego. 

PROGRAM 

 
I. Czynności podlegające opodatkowaniu 
 
1) Działalność w charakterze podatnika 
a) Definicja podatnika 
b) Pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej 
2) Dostawa towarów 
a) Definicja odpłatnej dostawy towarów 
b) Nieodpłatna dostawa towarów jako przedmiot opodatkowania 
3) Świadczenie usług 
a) Odpłatne świadczenie usług 
b) Nieodpłatne świadczenie usług. 
 
II. Podstawa opodatkowania 

1) Czym jest podstawa opodatkowania 
2) Jakie elementy są wyłączone z podstawy opodatkowania 
3) Wydatki ponoszone w imieniu i na rzecz innego podmiotu 
4) Zwiększenie bądź zmniejszenie podstawy opodatkowania 
 
 
 



 
 
III. Obowiązek podatkowy 

1) Definicja obowiązku podatkowego 
2) Moment powstania obowiązku przy dostawie towarów i świadczeniu usług 
3) Wyjątki od zasady podstawowej: 
a. Zaliczki 
b. Wystawienie faktury 
c. Otrzymanie zapłaty 

 
 

2. VAT od podstaw cz. 1 

CEL SZKOLENIA 

 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją przygodę ze światem podatku od 
wartości dodanej. Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania regulacji unijnych, 
niejednokrotnie błędną ich implementację do krajowego porządku prawnego, ustalenie 
prawidłowego opodatkowania VAT danej transakcji bywa nie lada wyzwaniem. W trakcie 
szkolenia omówione i przedstawione na przykładach zostaną podstawowe zagadnienia 
dotyczące VAT. 

PROGRAM 

 
A. Informacje ogólne 
1. Zasady podatku VAT 
2. Podatnik 
3. Miejsce opodatkowania czynności opodatkowanych 
 
B. Czynności podlegające opodatkowaniu 
1. Dostawa towarów 
a. Definicja dostawy towarów 
b. Dostawy krajowe, WDT, WNT 
c. Nieodpłatność dostaw a VAT 
2. Świadczenie usług 
a. Definicja świadczenia usług 
b. Konsument usługi – warunek konieczny opodatkowania VAT 
c. Usługi świadczone nieopłatnie 
3. Eksport towarów i import towarów 
a. Eksport pośredni i bezpośredni 
b. Warunki stosowania stawki 0% 
c. Import towarów – zasady opodatkowania 
 
 



 
 
C. Transakcje wewnątrzwspólnotowe 
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 
a. Zasady opodatkowania WDT 
b. Prawo do stawki 0% – dowody 
c. Raportowanie 
2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 
a. Zasady opodatkowania WNT 
b. Miejsce opodatkowania 
c. Raportowanie. 
3. Transgraniczne świadczenie usług 
a. Miejsce opodatkowania – zasada ogólna 
b. Wyjątki od zasady ogólnej 
c. Import usług – zasady rozliczeń 
4. Pozostałe zagadnienia 
a. Dostawa z montażem 
b. Transakcje łańcuchowe 
c. Transakcje trójstronne 
 
D. Obowiązek podatkowy w VAT 
1. Zasada ogólna 
2. Zaliczki 
3. Wyjątki od zasady ogólnej: 
a. Wystawienie faktury 
b. Otrzymanie płatności 

 
 

3.Miejsce opodatkowania VAT 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem Szkolenia jest przybliżenie podstawowych zasad związanych ustaleniem miejsca 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostaw towarów i świadczenia usług. 
Podczas Szkolenia przedstawione zostaną podstawowe zasady, którymi kierować powinni się 
podatnicy, jak również najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
oraz polskich sadów administracyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAM 

 
I. Podstawowe zasady podatku od wartości dodanej 
 
1) Zasada powszechności i neutralności 
2) Zasada proporcjonalności 
3) Zasada opodatkowania konsumpcji 
4) Zasada terytorialności 
 
II. Definicja podatnika 

1) Podatnik jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
2) Pojęcie działalności gospodarczej 
3) Podatnik faktyczny a podatnik formalny 
4) Podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku 
 
III. Miejsce opodatkowania dostawy towarów 

1) Towary niewysyłane ani nie transportowane 
2) Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 
3) Transakcje łańcuchowe 
4) Transakcje trójstronne uproszczone 
5) Eksport i import towarów 
 
IV. Miejsce opodatkowania świadczenia usług – zasady ogólne 
 
1) Definicja podatnika 
2) Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 
3) Usługi świadczone na rzecz podatnika a usługi świadczone na rzecz konsumenta 
 
V. Wyjątki od zasady ogólnej 
 
1) Usługi związane z nieruchomościami 
2) Usługi transportu 
3) Usługi wstępu na imprezy 
4) Usługi restauracyjne i cateringowe 
5) Usługi krótkoterminowego wynajmu środków transportu 
6) Usługi elektroniczne 
7) Usługi świadczone na rzecz podmiotów spoza Unii Europejskiej 
8) Usługi turystyki 

 
 



4.KSeF najczęstsze problemy 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem Szkolenia jest przybliżenie podstawowych zasad funkcjonowania systemu KSeF i obrotu 
fakturami ustrukturyzowanymi, które staną się obowiązkowe dla wszystkich podmiotów 
mających siedzibę w Polsce od 2024 roku. 

Mamy czas na przygotowanie się do wdrożenia narzędzi IT umożliwiających korzystanie z KSEF 
i weryfikację ewentualnych nieprawidłowości w dotychczasowych działaniach związanych z 
dokumentowaniem sprzedaży. Na tym tle podczas szkolenia zaprezentowane zostaną 
najczęstsze wątpliwości oraz omówione zostaną dotychczasowe problemy ze stosowaniem 
KSeF. 

Podczas szkolenia omówione zostaną komunikaty oraz wytyczne Ministerstwa Finansów 
związane z funkcjonowaniem systemu. Całość posłuży uczestnikom do przeanalizowania 
działań koniecznych do podjęcia celem finalnego wdrożenia obowiązkowego KSeF. 

PROGRAM 

 
I. KSEF – zagadnienia ogólne 
1) Zasady funkcjonowania KSeF, 
2) Ogólne założenia powodów wdrożenia obowiązkowego KSeF, 
3) Decyzja Rady Unii Europejskiej, 
4) Faktura ustrukturyzowana: 
i. schema, 
ii. pola obowiązkowe, 
iii. data wystawienia, 
iv. data odebrania, 
5) Rodzaje uprawnień w KSeF, 
 
II. Wytyczne MF i prawdopodobne zasady obowiązkowego korzystania z systemu 
1) Pytania i odpowiedzi MF (wybrane zagadnienia), 
2) Komunikaty MF: 
a) zainteresowanie systemem, 
b) ataki hackerskie i wyciek danych, 
c) bezpłatne narzędzia API, 
3) Zakładany kształt regulacji wprowadzających obowiązek korzystania z KSef 
 
III. Jak przygotować się do wdrożenia KSeF z perspektywy podatkowej (możliwe zagrożenia i 
przeciwdziałania 

 



5.Podatkowe zamknięcie roku w VAT 

CEL SZKOLENIA 

 
Celem szkolenia jest przekrojowe przedstawienie zagadnień podatkowych związanych z 
podatkowym zamknięciem roku w VAT. 

Podczas szkolenia, w szczególności poruszone zostaną kwestie związane z rozliczeniem 
podatku od towarów i usług na przełomie 2022 i 2023. 

PROGRAM 

 
1. Zasady powstawania obowiązku podatkowego na przełomie okresów. 
2. Prawo do odliczenia VAT – zasady i ograniczenia. 
3. Ustalenie proporcji w VAT. 
4. Korekta roczna VAT. 
5. Korekta odliczenia przy zakupie majątku trwałego i pozostałych nabyć. 
6. Ulga na złe długi w VAT 2022 / 2023. 
7. Najważniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie VAT 
8. Podsumowanie zmian w podatku od towarów i usług (Slim VAT 2, Slim VAT 3, Polski Ład, 
KSeF). 
 
 
 
 

 


