Tematyka szkolenia:

Podatek Vat w obrocie towarowym z zagranicą – w obliczu zmiany
Dyrektywy VAT od 2020 roku
Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, dyrektorów finansowych, specjalistów
podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych, a także
pracowników i właścicieli biur rachunkowych.
Cel szkolenia:
Przekazanie wiedzy na temat zasad opodatkowania podatkiem VAT międzynarodowego obrotu
towarowego. Na szkoleniu omówione zostaną najczęściej popełniane błędy a także aktualne
orzecznictwo organów podatkowych. Trener szczegółowo przedstawi zasady opodatkowania
transakcji trójstronnych na praktycznych przykładach. Omówione zostaną kwestię naliczania oraz
odliczania podatku.
Czas szkolenia:
8 godzin dydaktycznych – 1 dzień
Program szkolenia:
1. Zasady ustalenia miejsca opodatkowania transakcji:
a)

towary wysyłane lub transportowane,

b) towary niewysyłane / nietransportowane,
c)

towary, które są instalowane lub montowane,

d) analiza praktycznych przykładów transakcji.

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
a)

definicja WDT,

b) przemieszczenie własnych towarów zrównane z WDT,
c)

zasady powstania obowiązku podatkowego,

d) ustalenie podstawy opodatkowania,
e)

udokumentowanie stawki VAT 0%.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
a)

definicja WNT,

b) miejsce świadczenia przy WNT,

c)

przemieszczenie własnych towarów zrównane z WNT,

d) zasady powstania obowiązku podatkowego,
e)

ustalenie podstawy opodatkowania,

f)

podatek naliczony z tytułu WNT.

4. Transakcje trójstronne.
5. Eksport towarów:
a)

definicja eksportu towarów,

b) eksport bezpośredni i pośredni,
c)

zasady powstania obowiązku podatkowego,

d) ustalenie podstawy opodatkowania,
e)

udokumentowanie stawki VAT 0%.

6. Import towarów:
a)

miejsce świadczenia przy imporcie towarów,

b) sposoby rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów,
c)

towary objęte procedurą uproszczoną – rozliczenie podatku VAT w deklaracji
podatkowej,

d) zasady powstania obowiązku podatkowego,
e)

ustalenie podstawy opodatkowania.

7. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru.
8. Fakturowanie zagranicznych dostaw towarów.
9. Jak uniknąć błędów i zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędu w obrocie towarowym z zagranicą.
Cena obejmuje:
1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
2. Materiały szkoleniowe.
3. Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
4. Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
TRENER:
dr Izabella Tymińska
Ekspert Celny. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu
praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego, reprezentuje podmioty gospodarcze przed
organami celno – skarbowymi i sądami z pełną skutecznością. Specjalizuje się w sprawach z tzw.
„górnej półki trudności”, zawiłe i nietypowe. W pracy zawodowej wykorzystuje długoletnie

doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce oraz w zarządzie spółek prawa
krajowego. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia
w

Instytucie

Logistyki

w

Warszawie.

Absolwentka

Ekonomii,

Logistyki,

Stosunków

Międzynarodowych, Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności.
Były pracownik Urzędu Celnego.
Wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego, posiada
doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów, w transakcjach
łańcuchowych oraz analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.
Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem
Celnym; sporządzania deklaracji Intrastat. Praktyk, osobiście dokonywała odpraw celnych, aktywnie
uczestniczy w procedurach celnych. Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu
przepisów celnych, Intrastatu w teorii i praktyce.

