UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
Poznań, 20.01.2017

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

Podatek VAT 2017
Aktualne regulacje oraz projektowane zmiany

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

1. Podstawy zmian w prawie na 2017 r.
2. Przepisy intertemporalne – od kiedy stosować zmiany, skutki
zmian do umów długookresowych zawartych przed 2017r.
3. Zgłoszenie rejestracyjne VAT – restrykcje i nowe wymagania
co do zgłoszenia podmiotu jako podatnika VAT
4. Zwolnienie z VAT dla podatników o niewielkiej sprzedaży –
nowe limity zwolnień
5. Kaucja rejestracyjna VAT dla nowych podatników
6. Ograniczenia w rozliczeniu VAT kwartalnie – zasady
rejestracji w 2017r.
7. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości
odpowiadającej 30%-100% kwoty zaniżenia zobowiązania
podatkowego
8. Odwrotne obciążenie VAT – branża budowlana – jak rozliczać
będziemy VAT w 2017r?
9. Odwrotne obciążenie VAT – nowe czynności objęte reverse
charge
10. Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek
dodatkowych zgłoszeń
11. Wykreślenie z rejestru podatników VAT – nowe zasady
12. Kasy fiskalne 2017 – zmiany. E-paragony – projekt zmian
13. Nowe zasady sporządzania i przekazywania deklaracji VAT
w 2017r.
14. Dopuszczalność stosowania dotychczasowych zasad wysyłki
deklaracji i informacji VAT listem poleconym lub składania ich
osobiście w biurze podawczym organu podatkowego
15. Zwrot różnicy podatku VAT – dodatkowe obowiązki przy
występowaniu o zwrot i nowe zasady kontroli zasadności
zwrotu
16. Odpowiedzialność solidarna VAT – nowe zasady
17. Odpowiedzialność podatkowa osoby trzeciej – zmiany
w ordynacji podatkowej
18. Przestępstwa karne skarbowe oraz wyższe sankcje za
czynności związane z podatkiem VAT w nowelizacji 2017r.

1.

Wykładowca: Piotr Szulczewski
analityk PIT.pl oraz Bankier.pl do spraw podatkowych, absolwent wydziału prawa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor poradników dla
przedsiębiorców dotyczących rozliczeń podatku VAT na stronie www.VAT.pl,
współpracujący z kancelariami doradztwa podatkowego oraz wydawnictwami
branżowymi, autor licznych publikacji i komentarzy ukazujących się w mediach
elektronicznych oraz drukowanych (m.in. Rzeczpospolita, MojaFirma,
Rachunkowość dla Praktyków). Na stałe związany z portalami PIT.pl, VAT.pl
i Bankier.pl.
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Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę
VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator
zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku
organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych
kwalifikacjach lub wyższych.
 Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
 Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
WEB/17

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 599 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
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Wydrukuj formularz

