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„Nadchodzące zmiany podatku VAT w 2014r.”

W programie szkolenia:
1. Kolejne zmiany w zakresie wystawiania faktur:
●
●

●

●
●
●

całkowicie nowe terminy wystawiania faktur – reguła 7 dni już nie będzie obowiązywała;
faktura na zaliczkę będzie mogła być wystawiona przed datą otrzymania zaliczki przez
sprzedawcę;
nowe terminy na żądanie wystawienia faktury – klient może zwrócić się z żądaniem faktury nawet
120 dni po transakcji i sprzedawca będzie obowiązany wystawić taką fakturę;
brak obowiązku wystawiania faktur na czynności zwolnione od VAT (z jakiegokolwiek powodu);
łatwiej będzie można wystawić refaktury;
przepisy przejściowe (2013/2014) – poważne ryzyko podatkowe błędnego fakturowania;
2. Zmiany w zakresie podatku naliczonego:

●
●
●
●
●

nowy mechanizm odliczania podatku naliczonego;
podatnik nie odliczy VAT z tytułu WNT bez faktury od dostawcy;
spóźnione faktury na WNT będą rodzić odsetki od zaległości podatkowych;
obowiązek korekty VAT naliczonego przez nabywcę nawet jeśli nie otrzymał faktury korygującej;
wykorzystanie przepisów UE w celu „przyśpieszenia” prawa do odliczenia VAT naliczonego;
3. Inne zmiany wchodzące od 1 stycznia 2014 r.:

●
●

●
●

zwrot wydatków od kontrahenta bez VAT i bez faktury;
faktury korekty minusowe – możliwość wykazania bez potwierdzenia odbioru korekty przez
nabywcę;
dostawa towarów używanych będzie co do zasady opodatkowana stawką podstawową VAT;
nowe zasady rozliczania kont;
4. Planowane zmiany na 2014 r.:

●
●
●
●

powrót do stawek VAT z 2010 r. czy jednak utrzymanie stawek obecnych?
nowe zasady odliczania VAT od samochodów;
czy będzie można odliczyć część podatku VAT z faktury paliwowej do samochodu osobowego;
czy koszty eksploatacyjne dotyczące samochodów osobowych w dalszym ciągu będą uprawniały
w pełni do odliczenia VAT;

Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne

oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie będzie odbywać się na terenie Kielc (w razie potrzeby w innych biurach KSWP), trwać
będzie 8h.
180 zł / od osoby (przy zebraniu 10 osobowej grupy)
Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:
Biuro Zamiejscowe KSWP, Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, 25-516 Kielce, tel. 41 343 17
80

