
Akademia Treningowa VAT DATA PUBLIKACJI

START 01-11-2021 DO 12-12-2021

Moduł I - wprowadzenie
01-11-20211.1. Jak korzystać efektywnie z akademii treningowej VAT (pdf z dostępami do materiałów, egzamin do kiedy do kiedy)

1.2. Jak zgłębiać wiedzę w przepisach podatkowych.

Moduł II - podatnik podatku od towarów i usług

08-11-2021

2.1. Podatnik VAT – kto to jest podatnik, analiza przypadków i zakres opodatkowania.

W tym module analizujemy:

definicja podatnika VAT

najem prywatny a podatek VAT (analiza przypadku)

rolnik ryczałtowy w świetle ustawy o VAT (czy może rejestrować się jako podatnik VAT czynny, czy ma obowiązek ewidencjonować sprzedaż na 
kasie fiskalnej - analiza wielu przykładów).

Podatnik VAT - przedsiębiorstwo w spadku wyjaśnienie.

2.2. Zwolnienie z VAT przedmiotowe

2.3. Zwolnienie z VAT podmiotowe

2.4. Czynności podlegającej opodatkowaniu VAT

2.5. Czynności wyłączone z opodatkowania VAT

Moduł 3. JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7(M) i JPK_V7(K))

08-11-2021
3.1. JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7(M) i JPK_V7(K)) - wstęp

3.2. Oznaczanie dla towarów i usług w nowym JPK_VAT.

3.4. Jak dokonać korekty błędnych kodów w JPK_VAT.

3.5. Oznaczenie MPP (mechanizm podzielonej płatności) w nowym JPK_VAT.

Moduł 4. Rejestracja podatnika do VAT

15-11-2021

4.1. Kto jest zobowiązany do rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT

4.2. Jak dokonać zgłoszenia rejestracyjnego?

4.3. Czynności podejmowane przy weryfikacji zgłoszenia rejestracyjnego.

4.4. Przesłanki do wykreślenia podmiotu z rejestru VAT

4.5. Pełnomocnik składający VAT-R - jaka jest jego odpowiedzialność.

Moduł 5. Obowiązek podatkowy w VAT

15-11-2021
5.1. Fundamentalne zasady ustalania obowiązku podatkowego w VAT – analiza przypadków

5.2. Jak ustalić podstawę do opodatkowania VAT?

5.3. Zaliczki a VAT

5.4. Szczególne zasady ustalania obowiązku podatkowego – analiza przypadków.

Moduł 6. Jak ustalić stawkę VAT?

22-11-2021

6.1. Jakie mamy stawki VAT

6.2. Zasady ustalania stawek VAT

6.3. Kiedy podatnik zastosuje stawkę 0%

6.4. Kiedy podatnik zastosuje stawkę 5%

6.5. Kiedy podatnik zastosuje stawkę 8%

Moduł 7. Rozliczenie podatku naliczonego

22-11-20217.1. Wyłączenia z prawa do odliczenia

7.2. Błędy formalne a odliczenie podatku VAT

7.3. Terminy odliczenia podatku VAT.

Moduł 8. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym

29-11-2021

8.1. Wstęp

8.2. Podstawowy terminu zwrotu nadwyżki

8.3. Przyspieszony termin zwrotu

8.4 Zwrot na rachunek VAT

8.5. Nadwyżka a przekazanie na poczet innych zobowiązań.

Moduł 9. Korekty w podatku VAT

29-11-2021



9.1. Faktury korygujące - zasady wystawiania.

29-11-2021
9.2. Faktura korygująca a nota korygująca.

9.3. Rozliczenie faktury korygującej przez sprzedawcę

9.4. Rozliczenie faktury korygującej przez nabywcę.

9.5. Korekta faktury VAT RR

9.6. Korekta Fa zaliczki

Moduł 10 Samochód osobowy w działalności gospodarczej a rozliczenie podatku VAT
6-12-202110.1. Zakup samochodu osobowego do działalności a odliczenie podatku VAT

10.2. Warunki odliczenia 100% podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem osobowym

Moduł 11. Dodatkowe materiały

06-12-2021

11.1. Faktury za paliwo a numer rejestracyjny pojazdu.

11.2. Wystawienie Fa do paragonu - kiedy i na jakich zasadach możliwe.

11.3. Otrzymanie zaliczki a powstanie obowiązku podatkowego

11.4. Jak wystawić fakturę przez podatnika zwolnionego z VAT?

11.5. Jak wystawić fakturę w procedurze VAT marża?

11.6. Faktura z oznaczeniem “mechanizm podzielonej płatności”

11.7. Błędny NIP na paragonie - czy można dokonać korekty?

11.8. Kiedy dopuszczalne jest anulowanie faktury VAT?

11.9. Weryfikacja podatnika na tzw. “białej liście”

EGZAMIN - TERMINY 

1. Termin: 13.12.2021 - 17.12.2021

2. Termin: 18.12.2021 - 20.12.2021

Termin wysyłki certyfikatów: Certyfikaty nadajemy na poczcie listem poleconym w dniu: 23.12.2021


