
 

PODATKI 2022. ZMIANY W VAT. POLSKI ŁAD I FAKTURY 
USTRUKTURYZOWANE 

 
INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Przepisy podatkowe w Polsce zmieniają się dość często i powodują wiele problemów w ich interpretacji. Kolejne zmiany, które weszły 
w życie w 2022 roku oraz te zapowiadane dotyczące podatku VAT, potęgują poczucie niejasności. W odpowiedzi na pojawiające się 
trudności proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego 
stosowania nowych regulacji prawnych. Prowadząca, w jasny sposób omówi kwestie związane z planowanymi i wprowadzanymi 
zmianami w zakresie podatków w 2022 roku.  

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Omówienie problematyki dotyczącej podatku VAT w 2022 roku w kontekście wejścia w życie przepisów Polskiego Ładu. 

• Przedstawienie zagadnień związanych z tematyką faktur ustrukturyzowanych, zmian w zasadach fakturowania oraz kas fiskalnych.  

• Wskazanie zmian w Kodeksie karnym skarbowym. Przedstawienie odpowiedzialności związanej z nieprawidłowym stosowaniem 
przepisów. 

• Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów ujawnianych podczas 
kontroli. 

PROGRAM: 
1. Popularyzacja obrotu bezgotówkowego: 

• Ulga na zakup terminala płatniczego. Limit transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami i konsumentami. 

• Sankcje- brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz kary pieniężne. 
2. Zmiany w zakresie kas fiskalnych: 

• Czy zmienią się zasady posiadania kasy fiskalnej? Co z kasą fiskalna dla podmiotów przyjmujących wpłaty gotówkowe? 

• Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. 

• Kasa fiskalna online – nowe podmioty zobowiązane do instalacji kasy fiskalnej oraz obowiązkowa integracja kasy 
z terminalem płatniczym. 

3. Zmiany w zasadach fakturowania i JPK V7M od stycznia 2022 r.: 

• Duplikaty faktur. 

• Treść faktury korygującej. 

• Termin wystawienia faktury. 

• Faktura zaliczkowa. 

• Nowy zwór deklaracji VAT z ewidencją. 
4. Faktura ustrukturyzowana: 

• Urzędowy wzór faktury – nowa struktura logiczna. 

• Od kiedy faktura ustrukturyzowana będzie obowiązkowa? 

• Akceptacja faktury. 

• Sposoby wystawiania i otrzymywania e-faktury. 

• Krajowy System e-Faktur – zasady funkcjonowania i obowiązki podatników. 
5. Podatkowa grupa kapitałowa w VAT – co to takiego i czy zmiana dotyczy JST? 

• Zasady tworzenia i opodatkowania grupy. 

• Czy grupa w VAT to, to samo co grupa kapitałowa w CIT? 

• Opodatkowanie transakcji wewnątrz grupy oraz z podmiotami trzecimi. 
6. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym – nowe zasady stosowania instytucji czynnego żalu. 
7. Użytkowanie wieczyste – nowa interpretacja ogólna MF i zmiana w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. 
8. Ulga na złe długi – podsumowanie zmian 2021 r. 
9. Przegląd aktualnego orzecznictwa dotyczącego jst w tematyce odliczenia VAT oraz kwestii VAT a dotacji. 

ADRESACI: 
Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, jednostek sektora 
finansów publicznych, zajmujący się rozliczaniem podatku VAT, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni. 

  

SZKOLENIE ON LINE 
10 lutego 2022 r.  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Podatki 2022. zmiany w VAT. Polski Ład i faktury ustrukturyzowane 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
10 lutego 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:30-13:30 

  

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 32 206 80 39, 71 372 41 21 
szkolenia@okst.pl; milena.dudek@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl  
do  8 lutego 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze 
przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. 
Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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http://www.okst.pl/

