
VAT

Prawo od odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu – wątpliwości dotyczące momentu, w którym
prawo do odliczenia powstaje.  

12.01 (wtorek) 19.01 (wtorek) 08.03 (wtorek) 31.05 (wtorek)

Obowiązkowy „reverse charge – odwrotne obciążenie” zasady opodatkowania VAT i korygowania 
dokumentów przy obrocie tzw. „towarami wrażliwymi”.

26.01 (wtorek) 30.03 (środa) 07.06 (wtorek)

Rabaty bezpośrednie i pośrednie, vouchery – obniżenie VAT należnego w świetle orzeczeń ETS i 
interpretacji podatkowych polskich organów sądowych i podatkowych. 

09.02 (wtorek) 16.02 (wtorek) 12.04 (wtorek) 14.06 (wtorek)

Tzw. „puste faktury”, faktury wystawione przed wykonaniem świadczenia czy też przed otrzymaniem 
zaliczki – problemy związane z powstaniem obowiązku podatkowego i prawem do odliczenia podatku 
naliczonego. 

23.02 (wtorek) 19.04 (wtorek) 21.06 (wtorek)

Warunki dostawy „INCOTERMS” a moment dostawy dla celów VAT (WDT, eksport czy dostawa 
krajowa?). 

01.03 (wtorek) 26.04 (wtorek) 28.06 (wtorek)

Eksport towarów - praktyczne problemy z rozliczaniem VAT 15.03 (wtorek) 10.05 (wtorek)

Transakcje łańcuchowe – przyporządkowanie transportu do dostawy w świetle orzeczeń ETS oraz
interpretacji podatkowych. 

22.03 (wtorek) 17.05 (wtorek)

Świadczenia złożone – produkcja na zlecenie – dostawa towarów czy świadczenie usług? 05.04 (wtorek) 24.05 (wtorek)

POZOSTAŁE:

Dokumentacja podatkowa – jak przygotować się do nadchodzących zmian? 14.01 (czwartek) 21.01 (czwartek) 10.03 (czwartek) 02.06 (czwartek)

Świadczenia dla pracowników i współpracowników – istniejące problemy, możliwości optymalizacyjne. 28.01 (czwartek) 04.02 (czwartek) 31.03 (czwartek) 09.06 (czwartek)

Reprezentacja -  prezenty i inne wydatki reprezentacyjne a CIT, PIT i VAT 11.02 (czwartek) 14.04 (czwartek)

Konkursy, programy lojalnościowe i sprzedaż premiowa – bieżące problemy w zakresie VAT, CIT i PIT. 18.02 (czwartek) 16.06 (czwartek)

Wydatki związane z samochodami osobowymi – bieżące problemy w zakresie VAT, CIT i PIT. 25.02 (czwartek) 21.04 (czwartek) 23.06 (czwartek)

Należności licencyjne, odsetki i inne przychody w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 03.03 (czwartek) 28.04 (czwartek) 30.06 (czwartek)

ZFŚS – warunki stosowania zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania świadczeń fundowanych z
Funduszu.

17.03 (czwartek) 12.05 (czwartek)

Zmiany w Ordynacji podatkowej – praktyczne aspekty. 23.03 (środa) 19.05 (czwartek)

Cash pooling – wątpliwości w zakresie podatku u źródła, cienkiej kapitalizacji i dokumentacji cen TP. 07.04 (czwartek) 25.05 (środa)
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