
 

 

 
OPTANT Accounting wraz z Kancelarią Doradcy Podatkowego Anety Dobczyńskiej zaprasza na szkolenie: 

 

 

Szkolenie: 

ZMIANY VAT 2014 
 

Ustawa o podatku od towarów i usług jest jednym z najczęściej zmienianych aktów prawnych. Najnowsze 

zmiany weszły w życie 1 października br., ale to nie koniec nowości. Od 1 stycznia 2014 roku 

parlamentarzyści zapewnili podatnikom kilka rewolucyjnych zmian, które z pewnością zaskoczą nie 

jednego polskiego przedsiębiorcę. Czy Państwa firma jest przygotowana na te zmiany? 

 

• Jak zmieni się definicja podstawy opodatkowania? 

• Kiedy powstanie obowiązek podatkowy i co to oznacza dla przedsiębiorcy? 

• Kiedy należy wystawić fakturę i jak na jej podstawie rozliczyć podatek VAT oraz podatek 

dochodowy w 2014 roku? 

• Jak zmieniły się zasady rozliczania VAT w transakcjach z zagranicznymi kontrahentami? 

• Jakie są nowe wymogi w zakresie przechowywania faktur? 

• Co z prawem do odliczenia VAT od wydatków na samochody osobowe oraz na ich użytkowanie 

(paliwo, przeglądy, naprawy, najem, dzierżawa)? 

 

Na te i wiele innych pytań uzyskacie Państwo odpowiedź podczas szkolenia. Program dostosowany jest 

do indywidualnych potrzeb uczestników. Szkolenie przeprowadzane w Państwa w biurze tak, aby mogli 

w nim uczestniczyć wszyscy Państwa pracownicy zainteresowani tematem.  

 

Przewidywany czas szkolenia ok. 6 godzin. 

 

Program szkolenia: 

1. omówienie podstawowych zmian wprowadzonych do ustawy, które będą obowiązywały od 

stycznia 2014 roku: 

a. zmiana definicji podstawy opodatkowania, 

b. nowy moment powstania obowiązku podatkowego, 

c. prawo do odliczenia podatku naliczonego, 

d. zasady wystawiania i przechowywania faktur, faktury uproszczone, 

e. zasady odliczania VAT od wydatków na samochody osobowe. 

2.  omówienie najistotniejszych zmian wprowadzonych w 2013 roku: 

a. ulga na złe długi, 

b. rozliczenie kasowe małego podatnika – kiedy i komu opłaca się ta metoda, 

c. nieodpłatne przekazanie towarów, co z materiałami drukowanymi i reklamowymi, nowa 

definicja próbki, 

d. rozliczenie VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, niezbędne dokumenty 

e. odpowiedzialność solidarna podatników i metody na jej ograniczenie. 

3. analiza nowych przepisów na konkretnych przykładach. 

 

 



 

 

Wszystkie zagadnienia omawiane są w odniesieniu do najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych i 

interpretacji indywidualnych. 

 

Cena szkolenia: 

 

Koszt szkolenia uzależniony jest od ewentualnych zmian w zakresie szkolenia i ilości uczestników. 

 

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający fakt odbycia szkolenia. 

 

 

 

Kontakt: 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: 

 

Aneta Dobczyńska 

dobczynska.11672@kidp.pl 

Tel.: 601 137 102 

 

 

 

 

 

Prowadzący: Aneta Dobczyńska.  

Jest doradcą podatkowym zarejestrowanym pod numerem 11672. Aneta ukończyła studia podyplomowe w zakresie Podatków i 

Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie. Przez ponad 7 lat pracowała w branży telekomunikacyjnej dla jednego z największych operatorów 

telekomunikacyjnych, wcześniej w branży bankowej i finansowej. Specjalizuje się w podatku VAT oraz dochodowym od osób 

prawnych. Prowadzi postępowania podatkowe, sporządza zapytania o indywidualne interpretacje podatkowe, zajmuje się 

dokumentacją transfer pricing oraz bieżącym doradztwem podatkowym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego dla pracowników biur rachunkowych, pracowników administracji (ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad rozliczania VAT w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej), współpracuje z firmami 

szkoleniowymi. 

 

 

 
 
 
 


