
 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU VAT I PIT ORAZ 
ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE 

 

 
 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Zapraszamy Państwa na spotkanie w ramach, którego omówione zostaną kwestie dotyczące 
podatku PIT, podatku VAT oraz otrzymanego dofinansowania ze środków UE. Spotkanie będzie 
miało na celu wskazanie już wprowadzonych jak i planowanych w kolejnych okresach zmian. 
Wskazane zostaną zagrożenia i problemy jakie za sobą niosą. Uczestnicy zostaną zapoznani 
z najnowszymi stanowiskami MF, orzecznictwo sądów administracyjnych  i TSUE wpływające 
na sposób rozliczania podatku VAT i PIT oraz rozliczania dofinansowania. 

 
   CELE I KORZYŚCI: 
 
 Omówienie pakietu wprowadzonych zmian oraz wskazanie kolejnych. 

 Omówienie najnowszych wyroków TSUE, NSA, WSA i linii interpretacyjnych MF w celu 

weryfikacji zgodność linii orzecznictw z własnymi rozliczeniami. 

Dzięki omówieniu wyżej wskazanych zagadnień uczestnicy bez problemów, na bieżąco będą mogli 

prawidłowo rozliczać podatki oraz odpowiednio wcześniej przygotować się do planowanych zmian. 

PROGRAM: 
 
1. Wprowadzone i planowane zmiany w zakresie podatku VAT – w tym pakiet SLIM-3. 

a) Zmiana w zakresie dokonywania korekt rocznych, 5 lat, 10 lat. – możliwość rezygnacji 

z korekty w niektórych przypadkach. 

b) Zmiana zasad zaokrąglania proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT. 

c) Faktury zaliczkowe – zmiana zasad wystawiania i rozliczania. 

d) Elementy obowiązkowe i dobrowolne na fakturach i fakturach zaliczkowych. 

e) WIS – zmiana zakresu i właściwości wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej. 

f) Kasy online – zmiana zasad ewidencji i obowiązkowych wydruków. 

g) Zasady stosowania kursu przeliczeniowego do faktur korygujących in plus, in minus. 

h) Obniżenie sankcji VAT – w tym możliwość odstąpienia od sankcji. 

i) Inne planowane zmiany w zależności od postępu prac legislacyjnych.  

j) Możliwość korekty faktur oraz deklaracji po wszczęciu kontroli podatkowej –  wyrok TSUE 

w sprawie C-48/20. 

k) Faktury ustrukturyzowane - zmiana obowiązkowego terminu. 

l) Użytkowanie wieczyste po zmianach. 

2. Zmiany w rozliczaniu podatku PIT od 2023 r. 

SZKOLENIE STACJONARNE 
30 września  2022 r.  



 

a) Nowe zasady rozliczania kwoty wolnej od podatku. 

b) Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy. 

c) Wnioski i oświadczenia. 

d) Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek 

na PIT. 

e) Planowane zmiany zasad i terminów rozliczenia rocznego PIT dla pracownika 

oraz rozliczenie roczne podatników. 

f) Zmiany zasad stosowania ulg po zakończeniu roku w związku z odwołaniem pandemii. 

g) Zmiana ustawy zdrowotnej 

h) Inne planowane zmiany 

3. Projekty UE 

a) Orzecznictwo NSA i TSUE (wyroki NSA I FSK 74/18 oraz I FSK 412/18) – czy dotacje UE 

należy opodatkować?. 

b) Problemy z prawem do odliczenia i korektami. 

c) Inne problemy 

4. Wskazanie najnowszego orzecznictwa i stanowiska MF. 

5. Panel dyskusyjny 

 

ADRESACI: 
Skarbnicy, pracownicy działów księgowości w urzędach JST. 
 
PROWADZĄCY:  
Specjalista w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych 
z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb 
cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania 
dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010 r. właścicielka kancelarii 
rachunkowo-podatkowej.  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Najważniejsze zmiany w podatku VAT i PIT oraz rozliczanie projektów UE 

  

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej 
Hotel Ibis Styles Białystok 
Aleja Piłsudskiego 25, 15-444 Białystok 

 
30 września 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-15:00 

  

Szkolenie realizowane jest w ramach Forum Skarbników.  
Opłata dla osób nienależących do Forum wynosi 450 zł + VAT. 
Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Forum – szczegóły pod nr tel. 85 307 01 30 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu 
materiały szkoleniowe   
obiad i serwis kawowy 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum 
ul. Wrocławska 51, 15-644 Białystok 
tel.: 85 732 17 88  fax: 85 732 94 84 
mail: frdl-pc@frdl.bialystok.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 

 

Proszę o certyfikat w formie:  

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.frdl.bialystok.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl  
lub mailem na adres frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 23 września 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 ____________________________________ 

http://www.frdl.bialystok.pl/
mailto:frdl-pc@frdl.bialystok.pl

