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Kompleksowe szkolenie: 

 VAT 2020 r.: biała lista, JPK_VAT, podzielona płatność WDT 

 

Termin szkolenia: Skierniewice, 05 luty 2020 r. (środa), godz. 8.00-14.00 

 

Koszt uczestnictwa:  420 zł netto / os. 

W przypadku finansowania szkolenia w min. 70% ze środków publicznych VAT = zw. 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, oraz całodzienny 

serwis kawowy w trakcie szkolenia. 

 

Ekspert prowadzący: mec. Krzysztof Kłoskowski  

Lokalizacja szkolenia:  

Skierniewice (woj. łódzkie), ul. Rybickiego 8 

(Budynek Business Center), sala szkoleniowa nr 122 

 

  

 

Zgłoszenia, oraz szczegóły szkolenia: 

www.negotium.pl , szkolenia@negotium.pl ,  tel.733 686 664 
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Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują „sankcyjne” przepisy dotyczące 

tzw. „białej listy”, które warunkują prawo do zaliczenia wydatku do KUP przy płatnościach 

większych niż 15 000 zł brutto od zapłaty  na rachunek zgłoszony na przedmiotowej liście 

oraz wprowadzają tzw. solidarną odpowiedzialność VAT w tym przypadku. W tym zakresie 

w dalszym ciągu jest sporo wątpliwości np. w zakresie zapłaty na rachunki wirtualne, 

cesyjne, walutowe czy też w zakresie sposobu informowania urzędu skarbowego 

o zapłacie na rachunek niezgłoszony na liście. MF planuje nowelizację w tym zakresie 

niemniej jednak do jej wejścia w życie podatnicy muszą stosować obecne, nieprecyzyjne 

przepisy. 

Należy również odnotować, że od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje zmiana 

wprowadzająca zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP co znacząco zmieniło 

zasady dokumentacji niektórych czynności. Do tego od początku roku obowiązują 

w niektórych branżach kasy online, które w najbliższym czasie, sukcesywnie będą 

wprowadzone w kolejnych rodzajach działalności.   

Niezwykle istotne znaczenie mają zmiany w zakresie zmiany sposobu 

raportowania VAT – w miejsce pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7 pojawi się nowa struktura 

JKP_VDEK ze znaczącą zwiększonym zakresem danych – m.in. oznaczanie indywidualnym 

kodem wrażliwych towarów i usług oraz oznaczanie faktur objętych obowiązkowym 

mechanizmem podzielonej płatności (zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy). 

Należy również odnotować zmiany struktury pliku JPK_FA obowiązujące od grudnia 2018 

r., która również wymaga odrębnego oznaczania faktur objętych obowiązkową 

podzieloną płatnością. 

Warto również odnotować zmiany w zakresie WDT (jak i brak dostatecznej 

implementacji w krajowym porządku prawnym), które zmieniają formalne zasady 

wykazywania transakcji unijnych dla potrzeb zastosowania stawki podatku w wysokości 

0% oraz fakt wprowadzenia nowej „matrycy stawek”, która wpłynie na stawki obniżone 

VAT od dnia 1 kwietnia 2020 r.  

 

 

W związku z powyższymi zmianami zapraszamy do udziału w kompleksowym szkoleniu  

VAT 2020 r.: biała lista, JPK_VAT, podzielona płatność WDT  -  Skierniewice, 05.02.2020 r. 

 

Zgłoszenia, oraz szczegóły szkolenia: 

www.negotium.pl , szkolenia@negotium.pl ,  tel.733 686 664 
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PROGRAM SZKOLENIA:  

VAT 2020 r.: biała lista, JPK_VAT, podzielona płatność WDT 

Prawa autorskie do programu: Krzysztof Kłoskowski 

 

1. BIAŁA LISTA - lista podatników Vat –  zasady płatności od dnia 1 stycznia 2020 r.   

 

a) Wykaz podatników VAT czynnych i VAT zwolnionych na stronach KAS – jakie 

dane są dostępne? 

b) Zasady posługiwania się wykazem celem zachowania „dobrej wiary”. 

c) Zakaz zaliczania do KUP wydatków (przekraczających 15 000 zł) 

dokonanych na rachunek bankowy niezgłoszony do rejestru podatników 

VAT czynnych! 

d) Sposób postępowania przy płatnościach na rachunki „wirtualne”, 

„cesyjne”, prywatne osób fizycznych – w jaki sposób zabezpieczyć prawo 

do KUP? 

e) Czy obowiązek płatności na rachunki zgłoszone dotyczy również płatności 

walutowych oraz na rzecz zagranicznych kontrahentów? 

f) Czy zapłata w podzielonej płatności na rachunek niezgłoszony na „białej 

liście” zapewnia prawo do zaliczenia wydatku w KUP? 

 

2. Przebudowa zasad stosowania kas fiskalnych od 2019 r. 

 

a) Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – kiedy można wystawić fakturę  

do paragonu? (rewolucyjna zmiana) 

b) Jakie konsekwencje poniesie sprzedawca wystawiając fakturę do paragonu 

wbrew przepisom? 

c) Dodatkowa kara w przypadku odliczenia VAT z faktury bez numeru VAT – kiedy 

będzie miała zastosowanie? 

d) Jacy podatnicy są obowiązani do wymiany w 2020 r. posiadanych kas fiskalnych 

na kasy online? 

 

3. Przełom w raportowaniu VAT – likwidacja deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT – 

wprowadzenie w ich miejsce pliku JPK_VDEK. 

a) Do kiedy podatnicy mają obowiązek aktualizacji struktury JPK?  

b) Zakres danych umieszczanych na fakturze w przypadku sprzedaży towarów 

z załącznika nr 15 – FUNDAMENTALA ZMIANA DANYCH, 

c) Czy w każdym przypadku zamieszczenie adnotacji na fakturze „mechanizm 

podzielonej płatności” zobowiązuje do zmiany sposobu raportowania JPK? 

d) Jakie towary i usługi będą traktowane jako „wrażliwe”, a co za tym idzie będą 

odrębnie raportowane w pliku JPK? 

e) Modyfikacja struktury JPK_FA (przekazywanej na żądanie), a mechanizm 

podzielonej płatności. 
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4. Rewolucja w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych od dnia 1 stycznia 

2020 r.! Nowe zasady potwierdzania WDT.  

a) Czy od dnia 1 stycznia 2020 r. będzie możliwe dokonanie WDT przy wywozie 

towaru bezpośrednio przez dostawcę i nabywcę? 

b) Wywóz towarów własnym środkiem transportu dostawcy lub nabywcy – przed 

dniem 1 stycznia 2020 r. i od tego dnia. 

c) Nowe zasady rozliczania mechanizmu magazynu konsygnacyjnego – znaczące 

ułatwienia od dnia 1 stycznia 2020 r. 

d) Błąd w wypełnieniu VAT-UE od dnia 1 stycznia 2020 r. – czy będzie skutkować 

utratą prawa do zastosowania stawki 0%? 

e) Nowe zasady rozliczania WDT i WNT w oparciu o magazyn konsygnacyjny.  

 

5. Nowa matryca stawek podatkowych od dnia 1 listopada 2019 r. i 1 kwietnia 2020 r. 

 

a) Zmiana klasyfikacji PKWiU na klasyfikację CN – skutki dla stawek obniżonych. 

b) Zmiany w zakresie stawek VAT od dnia 1 listopada 2019 r. 

c) W jaki sposób ustalić właściwą stawkę VAT od dnia 1 kwietnia 2020 r.? 

d) Jakie towaru i usługi na pewno zmienią stawkę VAT? 

e) Wiążąca informacja stawkowa – jako nowy tryb zapytania podatkowego. 

f) Budownictwo mieszkaniowe po zamianach dotyczących nowej matrycy stawek.  

 

6. Obowiązkowy split payment – skutki i praktyka! 

a) Skutki w podatkach dochodowych w przypadku niezastosowania 

obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – obowiązujące od dnia 1 

stycznia 2020 r.  

b) Wartość umowy, a kwota na fakturze – kiedy stosujemy mechanizm mpp? 

c) Czy adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” zobowiązuje 

kupującego do zastosowania tego typu płatności? 

d) Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej 

płatności – dla wystawcy i nabywcy.  
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INFORMACJA O WYKŁADOWCY: 

Krzysztof Kłoskowski – Radca prawny (WA-11890) wpisany na listę doradców podatkowych 

w dniu 19 marca 2008 r. nr wpisu 10900. 

Założyciel Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Kłoskowskiego specjalizującej  

się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie m.in.: prawa podatkowego, 

administracyjnego, cywilnego, handlowego oraz gospodarczego.  

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, oraz studiów podyplomowych  

na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej 

kancelarii doradztwa podatkowego, w której był odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe 

i prawno-gospodarcze dla kluczowych klientów jak również prowadzenie działalności 

dydaktycznej w zakresie podatków. 

Mecenas Krzysztof Kłoskowski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie 

obsługi podmiotów gospodarczych zwłaszcza w zakresie prawa podatkowego, celnego, 

gospodarczego, handlowego i prawa pracy. Jest również uznanym wykładowcą tematyki 

podatkowej, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług oraz autorem licznych artykułów  

w prasie fachowej. Wielokrotnie z powodzeniem reprezentował klientów przed sądami, w tym 

sądami administracyjnymi obu instancji. 
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KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE OTWARTE / KONFERENCJĘ 

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres  

e-mail: szkolenia@negotium.pl 

 

Temat szkolenia / konferencji:                                                                                                                                           

Data szkolenia / konferencji:                                                                                                                                 

Miejsce szkolenia / konferencji:                                                                                                                               

 

Dane instytucji / firmy zgłaszającej: 

 

Imię i Nazwisko Jednostka/Firma Stanowisko Telefon kontaktowy E-mail Koszt  

uczestnictwa 

1) 

 

     

2) 

 

     

3) 

 

     

 

Dane do faktury: 

 

 

 

 

 

 

 

 Upoważniam organizatora szkolenia / konferencji do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz duplikatów faktur i duplikatów 

faktur korygujących w formie elektronicznej. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę OBIS Piotr Walczak w celu 

świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie działań marketingowych polegających na cyklicznym 

wysyłaniu na wskazany w karcie zgłoszenia na szkolenie adres poczty elektronicznej informacji  

o organizowanych szkoleniach i konferencjach i w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji 

uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. 

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.  

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) od OBIS Piotr Walczak oraz na wysyłanie na nasz adres /również 

elektronicznie/ informacji o wydawnictwach oraz organizowanych szkoleniach  konferencjach. 

mailto:szkolenia@negotium.pl
http://www.negotium.pl/
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Cena szkolenia obejmuje:  

Udział w szkoleniu / konferencji, autorskie materiały szkoleniowe, catering kawowy i obiad w trakcie szkolenia, 

certyfikat, konsultacje z prowadzącym do 7 dni po szkoleniu / konferencji. 

 

Płatność: 

Płatność za szkolenie / konferencję prosimy realizować po otrzymaniu faktury VAT lub faktury pro forma 

przelewem na konto: Santander Bank Polska S.A. 61 1090 2590 0000 0001 3369 1089 

 

Anulowanie zgłoszenia: 

Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem 

szkolenia / konferencji nie powoduje naliczenia kosztów uczestnictwa. Anulowanie zgłoszenia w terminie 

późniejszym niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia / konferencji skutkować będzie naliczeniem kosztów 

w wysokości 50% ceny. 

Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika inną osobą.  

Nieobecność na szkoleniu / konferencji nie jest jednoznaczna z rezygnacją, oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 

Potwierdzenie zgłoszenia: 

Po otrzymaniu wypełnionej karty zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie rejestracji na szkolenie / 

konferencję. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ciągu 24 godz., prosimy o kontakt telefoniczny  

733 686 664, lub mailowy na adres: szkolenia@negotium.pl. 

 

 

 
 

Data i pieczęć Podpis osoby upoważnionej  

  do złożenia zamówienia 
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OŚWIADCZENIE (DOTYCZY VAT) 

 

Dotyczy szkolenia / konferencji:  

 

Temat szkolenia / konferencji:                                                                                                                                           

Data szkolenia / konferencji:                                                                                                                                 

Miejsce szkolenia / konferencji:                                                                                                                               

 

 

 

 Oświadczamy, że ww. usługa, ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 

zawodowego, jest finansowana ze środków publicznych*: 

 

 

❑ w całości ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  (tj. Dz.U. z 2016 r., poz 710 ze zm.) 

 

 

❑ w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych 

zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz. 736 ze zm.) 

 

 

❑ nie dotyczy 

 

 

   (* należy zaznaczyć właściwy punkt)                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data i pieczęć Podpis osoby upoważnionej  

  do złożenia zamówienia 
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