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PODATEK VAT W INSTYTUCJACH KULTURY
I DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W 2018 ROKU
16 LUTEGO 2018 R., BYDGOSZCZ

Adresaci:

Główni księgowi oraz pracownicy działów finansowo-księgowych jednostek realizujących zadania w
obszarze rozwoju kultury, Skarbnicy Gmin oraz osoby odpowiedzialne za wydatki i kontrolę jednostek
realizujących zadania w obszarze rozwoju kultury, darczyńcy i sponsorzy w/w działalności, organizatorzy
wydarzeń kulturalnych.

Korzyści:

Celem szkolenia jest przybliżenie najważniejszych i najnowszych problemów na gruncie podatku VAT
występujących w działalności podmiotów kultury w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa,
stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Uczestnicy będą mogli
zdobyć wiedzę niezbędną na stanowisku związanym z podatkami, szkolenie dostarczy znajomość
najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem
podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT
właściwych dla sektora.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO ZGŁOSZENIA NA NASZ ADRES MAILOWY
PYTAŃ DO EKSPERTA CELEM UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ PODCZAS SZKOLENIA.

Prowadzący: Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, praktyk w zakresie podatku VAT, doświadczony
szkoleniowiec. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Szkoły Prawa Niemieckiego przy
Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Prowadziła liczne projekty doradcze głównie w
zakresie VAT, jak również podatków dochodowych i międzynarodowego opodatkowania. Zdobywała
doświadczenie zawodowe w PwC oraz w KPMG Tax. Kancelaria przez nią prowadzona odzyskała
kilkanaście milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych. Na bieżąco
wspiera samorządy i instytucje w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz
podatku od nieruchomości. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego
(Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką
komentarza do ustawy o kontroli skarbowej. Prelegentka na spotkaniach Forów Skarbników.

Program:

1. Kiedy jednostka kultury musi naliczyć i może odliczyć VAT
 jednostka jako podatnik,
 czy konieczna jest rejestracja dla potrzeb VAT?
 czynności opodatkowane, definicja działalności gospodarczej,
 kiedy przysługuje odliczenie,
 bartery, darowizny, sponsoring,
 czynności opodatkowane specyficzne dla jednostek,
 zwolnienie podmiotowe,
 rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.
2. Stawki VAT i zwolnienie
 zwolnienie przedmiotowe,
 usługi kulturalne zwolnione z VAT
 usługi wstępu,
 opodatkowanie VAT działalności innej niż kulturalna,
 opodatkowanie czynności wspomagających kulturę,
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najem pomieszczeń,
administrowanie nieruchomością,
imprezy, koncerty, wydarzenia,
bartery, nagrody,
sponsoring,
konkursy.

3. VAT a dotacje
 kiedy przysługuje odliczenie,
 przełomowe orzecznictwo NSA dot. kwalifikowalności VAT,
 kiedy VAT jest kwalifikowany,
 kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu,
 jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 co wpisywać we wniosek,
 orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych.
4. Preproporcja i bezpośrednie przyporządkowanie
 pojęcie prewspółczynnika,
 sposób liczenia współczynnika,
 koszty ogólne i inwestycyjne,
 alokacja bezpośrednia zakupów,
 kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
 klucze przypisania,
 najnowsze orzecznictwo, przełomowe orzeczenie WSA w Bydgoszczy.
5. Zmiany w VAT istotne dla kultury
 odwrotne obciążenie – kiedy jednostka musi rozliczyć VAT za zbywcę,
 czy jednostki dotyczy regulacja w sprawie „podwykonawcy” usługi budowlanej?
 jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT?
 zmiany w zakresie dodatkowej sankcji 30%, 20% i 100% VAT,
 kasy fiskalne 2017 i 2018,
 ustawa o KAS,
 split payment (podzielona płatność),
 zmiany w ordynacji podatkowej.
6. Sesja pytań
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Godziny
szkolenia:

10.00 - 15:00

Miejsce
szkolenia:

BYDGOSZCZ - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C
(Budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej - II piętro - wejście od Technikum Kolejowego)
Bezpłatny parking na terenie obiektu. 5 min od Dworca PKP Bydgoszcz Główna.

Cena*:

323 zł przy zgłoszeniu do 9 lutego br.
(cena uwzględnia rabat w wysokości 10% od ceny podstawowej wynoszącej 359 zł)

Szkolenia
realizujemy
również w formie
zamkniętej.
Zapytania
prosimy przesyłać
na adres:
szkolenia@
bydgoszcz-frdl.pl

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch.
Szkolenie zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Uwaga!

RABATY OD CENY PODSTAWOWEJ WYNOSZĄCEJ 359 ZŁ:
10% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Konwencie Wójtów.
15% dla uczestników zgłoszonych przez aplikację mobilną FRDL „Moje szkolenia”
2 tygodnie przed terminem szkolenia.
20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach.

Rabaty
nie
łączą
się.

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 LUTEGO w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres
mailowy: zgloszenia@bydgoszcz-frdl.pl lub faksem na numer 52 321 18 92.

Nazwa
Instytucji
/Firmy (dane
do FV):
Adres:

NABYWCA:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
16/02//1/P
VAT W INSTYTUCJACH KULTURY …
ODBIORCA (jeśli istnieje rozróżnienie):

e-mail:

NIP:
Ilość osób zgłaszanych:

tel./fax.
Imiona
i nazwiska
uczestników:

1.

e-mail:

2.

e-mail:

3.

e-mail:

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
działalności szkoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL.

UWAGA – prosimy o zaznaczenie!!!
Oświadczam, że udział w szkoleniu jest dla uczestnika/ów kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub przynajmniej w 70%
ze środków publicznych (właściwe podkreślić) TAK / NIE
Płatność po szkoleniu – przelewem po otrzymaniu FV.
Informacja o realizacji szkolenia przekazywana jest mailowo.
W przypadku odwołania szkolenia poinformujemy Państwa o telefonicznie najpóźniej dwa dni przed terminem.
Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest w formie pisemnej do dwóch dni przed jego terminem, jej brak spowoduje obciążenie Państwa
100% kosztów ogólnych.

Data:

Podpis:

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Działem szkoleń: 52 321 18 90, szkolenia@bydgoszcz-frdl.pl
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