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Planujemy następujący przebieg 

spotkania:  

09:30 – 10:00 Rejestracja 

uczestników i powitalna kawa 

10:00 – 11:30 Wykład  

11:30 – 11:45 przerwa kawowa  

11:45 – 13:15 Wykład 

13:15 – 14:00 Lunch 

14:00 – 15:30 Wykład  

 

SEMINARIUM 
PODATKOWE 

 
28 maja 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

W imieniu Partnerów ESO Audit  zapraszamy  Państwa na Seminarium Podatkowe: 
 

VAT w biznesie międzynarodowym 
 

Termin i miejsce: 

28 maja 2019 r. od godziny 10:00 

Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA 

80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4 
 

Szkolenie poprowadzi Marcin Struś, doradca podatkowy.  

 

Program szkolenia: 

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów 

a) Kiedy przemieszczenie towarów można uznać za WDT/WNT? 

b) Dokumentowanie. 

c) Magazyn konsolidacyjny. 

d) Podstawa opodatkowania. 

e) Korekty. 

f) Zaliczki. 

g) Faktury z opóźnieniem a VAT naliczony. 

h) Szyk rozwarty przy opóźnieniu wykazania. 

i) Po jakim kursie przeliczyć transakcje? 

2. Eksport towarów. 

a) Pośredni i bezpośredni.  

b) Obowiązek podatkowy.  

c) Stawka VAT 0% - warunki stosowania. 

3. Import towarów. 

a) Uproszczenia.  

b) Podstawa opodatkowania. 

4. Transakcje łańcuchowe (w tym trójstronna procedura uproszczona). 

a) Definicja. 

b) Ustalenie miejsca i sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w 

łańcuchu. 

c) Dostawa ruchoma i nieruchoma. 

5. Dostawa towarów z montażem. 

a) Definicja. 

b) Dostawa z montażem a WDT i WNT. 

6. Transgraniczne świadczenie usług . 

a) Miejsce świadczenia usług. 

b) Zagadnienia: podatnik, siedziba działalności, stałe miejsce wykonywania 

działalności. 

c) Usługi związane z nieruchomościami-jak je rozpoznać w oparciu o 

rozporządzenie UE nr 282/2011? 

d) Obowiązek podatkowy: import usług i usługi poza terytorium Polski. 

e) Zasady odliczania VAT dla importu usług, a faktury z opóźnieniem. 

f) Usługi elektroniczne – nowości w MOSS od 2019 r. 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to  530 zł od osoby (+23% VAT).  

W przypadku zgłoszenie i opłacenia udziału do 15 maja 2019 r. obowiązuje promocyjna 

cena 470 zł netto (+23 % VAT). 

Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA. Uprzejmie prosimy 

o potwierdzenie uczestnictwa do 21 maja 2019 r. drogą poczty elektronicznej na adres:  

eso@esoaudit.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego 

rozpoczęciem. 

 

Licząc na spotkanie z Państwem,  

pozostajemy z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

Ewa Sowińska          

Partner            

ESO Audit        

mailto:eso@esoaudit.pl

