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SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING)  
PODATEK VAT W GMINACH Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. 

TARCZY ANTYINFLACYJNEJ, POLSKIEGO ŁADU (GRUPA VAT) 
ORAZ FAKTUR USTRUKTURYZOWANYCH (KSeF) 

 
TERMIN: 4 LIPCA 2022 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 

 
 

PROWADZĄCY: 
RADOSŁAW ŻUK – partner kancelaria Żuk Pośpiech, doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie,  doświadczony praktyk prawa podatkowego. Wyróżniony w rankingu  doradców podatkowych Rzeczpospolitej w 

2020 r. w dziedzinie VAT oraz podatku od nieruchomości.  Doradza podmiotom działającym w m.in.  w  branży budowlanej, finansowej, 

farmaceutycznej, transportowej, FMCG, produkcyjnej. Reprezentuje również klientów w sporach przed organami podatkowymi oraz sądami 

administracyjnymi. 

 

 

KOSZT: 440 zł*  (kod dostępu na jedno stanowisko komputerowe) 
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie w wersji elektronicznej wydawane na życzenie ) 

 

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 390 zł* (kod dostępu na jedno 
stanowisko komputerowe) 
 

(* Cena dotyczy szkoleń  finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%) 
 

 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się problematyką rozliczeń podatku od towarów i usług w 

jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych samorządu oraz w jednostkach tworzonych 

przez samorząd. 

 

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ 
PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.  
 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

I. Stawka podatku VAT przy refakturze mediów przez gminy po wprowadzeniu tarczy 
antyinflacyjnej 
1. Założenia tarczy antyinflacyjnej. 

2. Czasowe obniżenie stawek podatkowych w podatku VAT: 

−−−− paliwa; 

−−−− gaz; 

−−−− energia elektryczna; 

−−−− energia cieplna; 

−−−− pozostałe świadczenia. 

3. Istota refaktury. 

4. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury. 

5. Wątpliwości i ryzyka związane z refakturą mediów z obniżoną w ramach tarczy 

antyinflacyjnej stawką VAT. 

6. Czy gmina może stosować przy refakturze mediów obniżoną stawkę VAT w ramach tarczy 

inflacyjnej? 

7. Optymalne i bezpieczne rozwiązanie z punktu widzenia gmin.  

II. e-Faktura (KSeF) w gminach 
1. Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych: 
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−−−− wystawianie faktur w sposób dobrowolny od 1 stycznia 2022 r.;  

−−−− zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych; 

−−−− możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy; 

−−−− wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych. 

2. Krajowy System e-Faktur:  

−−−− zasady działania KSeF; 

−−−− dostęp do faktur w systemie KSeF; 

−−−− termin archiwizacji faktur w systemie KSeF. 

3. Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych z uwzględnieniem specyfiki JST:  

−−−− data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej; 

−−−− korekta faktury ustrukturyzowanej; 

−−−− rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę – 

ułatwienia; 

−−−− zakres faktur objętych KSeF; 

−−−− dostosowanie systemu finansowo-księgowego JST do zasad wystawiania faktur 

ustrukturyzowanych.  

4. Rodzaje faktur wystawianych w KSeF przez JST:  

−−−− faktury zaliczkowe; 

−−−− faktury korygujące;  

−−−− noty korygujące; 

−−−− faktury VAT marża; 

−−−− faktury uproszczone;  

−−−− faktury do paragonów;  

−−−− paragony jako faktury uproszczone; 

−−−− faktura VAT RR. 

5. Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana:  

−−−− data sprzedaży; 

−−−− data wystawienia;  

−−−− numeracja faktur a KSeF; 

−−−− numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku; 

−−−− numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na 

potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub 

usługi; 

−−−− numer identyfikacji VAT czy to zawsze numer NIP; 

−−−− miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 

−−−− cena jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);   

−−−− kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu 

wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; 

−−−− wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez 

kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 

−−−− stawka podatku; 

−−−− suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi 

stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 

−−−− kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące 

poszczególnych stawek podatku; 
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−−−− sprzedaż zwolniona na fakturze – obowiązek wskazania podstawy prawnej na fakturze;  

−−−− wyrazy „metoda kasowa” na fakturze; 

−−−− faktura w przypadku cen urzędowych; 

−−−− faktury walutowe.  

6. Faktura zaliczkowa 

−−−− kiedy wystawiamy fakturę zaliczkową;  

−−−− dane jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa; 

−−−− kiedy faktura końcowa – czy zawsze i problem „zerowej” faktury końcowej;  

−−−− faktura proforma a faktura zaliczkowa.  

7. Dokumenty korygujące w systemie KSeF:  

−−−− faktura korygująca: przypadki kiedy wystawiamy (rabaty, zwroty towarów i zaliczek, 

pomyłki, podwyższenie ceny), dane jakie zawiera;  

−−−− nota korygująca:  przypadki kiedy wystawiamy, dane jakie zawiera; 

−−−− problem anulowania faktury. 

III. Grupa VAT w gminach oraz spółkach komunalnych od lipca 2022 roku 
1. Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie. 

2. Kto może wchodzić w skład Grupy VAT? 

3. Czy gminy mogą tworzyć grupy VAT? 

4. Definicja pojęcia Grupy VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin: 

−−−− powiązania finansowe; 

−−−− powiązania ekonomiczne; 

−−−− powiązania organizacyjne. 

5. Organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT. 

6. Zasady opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy VAT. 

7. Zasady opodatkowania transakcji zewnętrznych. 

8. Rozliczanie podatku naliczonego VAT. 

9. Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik (zasady rozliczania proporcji). 

10. Grupa VAT a tzw. „Biała Lista”. 

11. Zasady tworzenia Grupy VAT. 

12. Rola przedstawiciela Grupy VAT. 

13. Umowa o utworzeniu Grupy VAT. 

14. Rejestracja Grupy VAT. 

15. Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT. 

16. Zasady korygowania deklaracji przez Grupę VAT. 

17. Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów 

zewnętrznych wobec Grupy VAT. 

18. Pliki JPK w Grupie VAT. 

19. Utrata statusu Grupy VAT – konsekwencje podatkowe. 

20. Wady i zalety Grupy VAT z punktu widzenia gmin oraz spółek komunalnych. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 1 lipca 2022 r. 

NABYWCA: 
Nazwa instytucji: ……...…………………………………. 
 

……………………………………………………………… 
 

Adres: .…………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:.…………..…………Fax:……….……………… 
 

E-mail:………….………………………….……………… 

ODBIORCA: 
Nazwa instytucji: ..…………………….………………... 
 

………………………………………………….……….…. 
 

Adres: .…………………………………………..….…….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:………………………Fax:………………..…….. 
 

E-mail:…………………………………………………….. 
ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU:  

4 LIPCA 2022 R.  SZKOLENIE ONLINE – VAT W GMINACH 
 

PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTUR(Y) VAT I WYSŁANIE JEJ NA 

ADRES E-MAIL: …………………………………………… 

LP. 
UCZESTNIK 

 

OPŁATA ZA   
1 OSOBĘ 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

1. 

TELEFON  

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

2. 

TELEFON  

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres e-mail. 
 

  

…..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez TAXPRESS s. c. jest finansowany ze środków publicznych zgodnie  

 z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami. 
  

 

           …..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ  
e-mailem: szkolenie@taxpress.com.pl 

lub: kontakt@taxpress.com.pl 
faxem: (22) 740 94 33, (22) 740 94 31 

 

PROSIMY O NIEDOKONYWANIE PRZEDPŁAT!!! 
W przypadku problemów z bieżącym regulowaniem należności  wydłużamy terminy płatności, nie naliczamy również odsetek od 
zaległych wpłat. 
Realizując prawny obowiązek, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Jacek Senderowicz oraz Sylwia Senderowicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Taxpress S.C. 

z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, NIP 527-23-15-097, REGON 016384063. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora przy realizacji umów oraz ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) . 

 

 

RAZEM: 


