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Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie 
 

zaprasza do udziału w webinarze pt.:   
 
 

„Najważniejsze zmiany i bieżące problemy 
w VAT” 

 
 
 
 

Webinar skierowany jest do właścicieli firm, pracowników działów księgowych, podatkowych  
i finansowych oraz innych osób zajmujących się na co dzień rozliczaniem podatku.   

Celem webinaru jest omówienie wprowadzonych i planowanych zmian w podatku VAT oraz aktualnych 
problemów dotyczących praktycznego stosowania przepisów o podatku VAT. 

 

Webinar odbędzie się w dniu 16 września 2021 roku, w godz. 10.00 do 14.00 
 

 
Program webinaru: 
 
 

Zmiany obowiązujące od 2020 r. 

1. Wiążące informacje stawkowe a interpretacje podatkowe 

2. VAT a przeciwdziałanie COVID-19 

3. Praktyczne problemy i orzecznictwo dotyczące mechanizmu podzielonej płatności i białej listy podatników  

4. JPK_VDEK – praktyczne problemy związane z raportowaniem, sankcje 
 

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. 

1. Mechanizm podzielonej płatności a potrącenia; zmiany w przepisach dot. białej listy 

2. Pakiet SLIM VAT I 

• Faktury korygujące – nowe zasady korekt zwiększających i zmniejszających podatek należny  

i naliczony  

• Kurs walutowy dla celów VAT 

• Zaliczki na poczet eksportu 

• Dłuższy czas na odliczenie VAT 

• Limit prezentów o małej wartości 

• Pozostałe zmiany  
 

Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2021 r. 

1. Zmiany w raportowaniu JPK_VAT  

• Zmiany w definicjach GTU  

• Zmiany w stosowaniu oznaczeń MPP, TP, pozostałe zmiany 

• Praktyka dotycząca oznaczenia FP 

2. Faktury uproszczone w postaci paragonu z NIP – zmiany w rozporządzeniu dot. ewidencji VAT 
 

Zmiany, które wejdą w życie 1 października 2021 r.  

1. Pakiet SLIM VAT II 

• Ułatwienia w rozliczaniu VAT importowego 

• Uproszczenia w rozliczaniu korekt  
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• Neutralne rozliczenie importu usług i WNT – zmiany po wyroku TSUE 

• Doprecyzowanie przepisów o transakcjach łańcuchowych 

• Wybór opodatkowania nieruchomości 

• Łatwiejsze stosowanie ulgi na złe długi – zmiany po wyroku TSUE 
 

Zmiany projektowane od 1 stycznia 2022 r. 

1. Polski Ład – zmiany dotyczące VAT 

• Grupa VAT 

• Możliwość wyboru opodatkowania usług finansowych 

• Dostęp do płatności bezgotówkowych w sprzedaży detalicznej  

• Nabycie sprawdzające – kontrola sprzedaży ewidencjonowanej na kasach fiskalnych 

• Ostrzeżenia o nieuczciwych kontrahentach 

2. Nowa struktura JPK_VAT z deklaracją (ulga na złe długi, pakiet e-commerce) 

3. Krajowy System e-Faktur 
 

Zmiany projektowane od 1 stycznia 2023 r. 

1. Rozszerzenie raportowania na podatki dochodowe 
 

Orzecznictwo w sprawach VAT 

1. Brak sankcji VAT w sytuacji nie wskazującej na oszustwo podatkowe 

2. Kary umowne i rekompensaty a VAT 

3. Korekta faktur po wszczęciu kontroli a zasady neutralności VAT 

Prowadzący: 
 

 

Magdalena Chmielewska-Cholewa 
 

Doradca podatkowy z 13-letnim doświadczeniem w zakresie VAT, ceł i akcyzy. Partner  

w Kancelarii KDCP Rutkowski i Wspólnicy, wspierającej w sprawach celnych i podatkowych 

polskie i zagraniczne spółki zaangażowane w krajowy i międzynarodowy obrót towarami. 

Współpracuje z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Jest autorką licznych publikacji 

dotyczących ceł, VAT i akcyzy oraz prelegentką na konferencjach naukowych i branżowych. 

Współautorka komentarza do dyrektywy VAT „Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz”. 

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również 

podyplomowe studia o specjalizacji podatkowej na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Ziaja 
 

Doradca podatkowy specjalizujący się w podatku od towarów i usług, Menadżer w kancelarii 

KDCP Rutkowski i Wspólnicy. Wspiera w sprawach celnych i podatkowych polskie  

i zagraniczne spółki zaangażowane w krajowy i międzynarodowy obrót towarami. Doświadczenie 

zdobyła doradzając polskim i zagranicznym podmiotom m.in. z branży produkcyjnej, FMCG, 

farmaceutycznej, zbrojeniowej, budowlanej. Prowadzi szkolenia z zakresu VAT oraz cła.   

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, przebywała również na wymianach i stypendiach na Uniwersytecie 

Warszawskim oraz Universidad Autonoma de Madrid w Hiszpanii. 

 


