WODOCIĄGOWE WARSZTATY PRAWNE
Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k w Poznaniu oraz
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich,
Zapraszają na kolejne

WODOCIĄGOWE WARSZTATY PRAWNE
o następującej tematyce:

PODATEK VAT 2020
Praktyczne aspekty opodatkowania typowych transakcji realizowanych przez spółki
komunale w kontekście regulacji w latach 2019 - 2020
Tematyka szczegółowa :
Tytuł: Podatek VAT 2020.
Podtytuł: Praktyczne aspekty opodatkowania typowych transakcji realizowanych
przez spółki komunalne w kontekście zmian regulacji w latach 2019-2020
Blok I :Zmiany ustawy VAT jako przejaw uszczelniania systemu podatkowego
1. Biała lista a problem należytej staranności
2. Zmiany w procedurze JPK – nowe obowiązki ciążące na podatnikach
3. Koniec okresu ochronnego za błędy w JPK – jakie kary ciążą na podatnikach
4. Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności podatników.
5. Dyskusja / pytania / wskazówki
Blok II : Najważniejsze zmiany w podatku VAT 2020
1. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności
-

Kiedy Split payment stosujemy dobrowolnie a kiedy obowiązkowo

-

Prawidłowa faktura Split payment a sankcje za błędy

-

Załącznik nr 15 w kontekście Split payment

2. Biała lista – zagadnienia szczegółowe i propozycje zmian ustawy
3. Wiążąca informacja stawkowa
4. Wybrane inne zmiany (np. kasy on line)
5. Dyskusja / pytania / wskazówki
Blok III Opodatkowanie usług towarzyszących usługom zbiorowego dostarczania wody i
zbiorowego odprowadzaniu ścieków. Usługi kompleksowe. Dopłaty do cen usług. Inne usługi
specyficzne dla branży.

1. Usługi / świadczenia kompleksowe w praktyce spółek komunalnych (wodociągowych)
-

Próba zdefiniowania

-

Orzecznictwo istotne dla spółek komunalnych

-

Przykłady usług pomocniczych

-

Usługi pomocnicze a usługi świadczone w ramach budownictwa społecznego w
obrysie budynku / poza obrysem budynku

2. Dopłaty do cen usług.
3. Opodatkowanie bezumownego świadczenia usług wod. – kan.
4. Opodatkowanie usług zamiany / transakcji barterowych.
5. Dyskusja / pytania / wskazówki
Warsztaty przeprowadzą mec. i doradca podatkowy Anna Szkudlarek oraz doradca
podatkowy Wojciech Krysztofiak – powszechnie znani, wysoko cenieni praktycy i
eksperci w dziedzinie prawa podatkowego.
W/w warsztaty odbędą się w Poznani Hotelu „Ikar” dnia 6.03.2020 r. (rezerwacja noclegu
we własnym zakresie email: i.komorowska@amwhotele.pl lub tel. 61 6587103)
Warsztaty odbędą się w godzinach od 9:30 – 14:00
Należność za udział 1 osoby w warsztatach wynosi 600,00 zł + VAT. Jednostki finansujące
udział w szkoleniu ze środków publicznych zwolnione są z podatku VAT.
Należność 600,00 zł. obejmuje:
a) koszt szkolenia,
b) koszt przerw kawowych,
c) koszt obiadu.
Należność nie obejmuje kosztów noclegu w Hotelu. Organizator zapewnia jednak możliwość
rezerwacji noclegu hotelowego po wynegocjowanej cenie grupowej.
- Poznań Hotel „Ikar” nocleg 5.03./6.03.2020 r. :
Rezerwacja nr 47192: hasło „Kancelaria Jerzmanowski”
(rezerwacje indywidualne, płatność na miejscu)
1-os: budget 159 zł, economy 169 zł, standard 234 zł
2-os: budget 249 zł, economy 259 zł, standard 324 zł
Jednocześnie informuję, że przed hotelem znajduje się prywatny parking strzeżony, osobno
płatny 50 zł/ doba za samochód osobowy.
Kartę zapisu na warsztaty należy przesłać w terminie do dnia 29.02.2020 r. mailem
kancelaria@jerzmanowski.pl lub pocztą na adres: BUSINESS EXPERT J. Jerzmanowski sp.
k. ul. Mickiewicza 14, 60-834 Poznań. Fakturę wystawimy po odbyciu szkolenia.

Kontakt w sprawach dotyczących warsztatów:
Sprawy organizacyjne: tel.: 61 852 12 78 lub e-mail : kancelaria@jerzmanowski.pl

ZAPRASZAMY
Zygmunt Jerzmanowski

Tomasz Wachowiak

PRZEZ PRAKTYKĘ DO PERFEKCJI
załącznik:
Karta zapisu

