
 

 

 
 
 

 

 

  

 
  

 

EEN West Poland 
ZSRG-SCP 

PROGRAM SZKOLENIA  

„Nowelizacja przepisów w zakresie VAT w obrocie  
krajowym i międzynarodowym od 2020 r.” - 29 stycznia 2020 r. 

 

Miejsce szkolenia: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum 
Przedsiębiorczości, Szczecin, ul. Kolumba 86, sala 136, parter 

09.30 – 09.45 Rejestracja uczestników 

 
09.45 – 10.00 

Powitanie uczestników oraz  prezentacja oferty Ośrodka  Enterprise Europe  Network 

10.00 – 11.15 

Zmiany w dokumentowaniu WDT od 1 stycznia 2020 roku 
➢ Ujednolicenie w obrębie UE zasad dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. 
➢ Instytucja tzw. domniemania w WDT.   
➢ Dowody potwierdzające WDT zgodnie z Rozporządzeniem UE.             
➢ Treść pisemnego potwierdzenia nabywcy. 
➢ Przesłanki typu materialnego dla możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT z jednoczesnym 

zachowaniem prawem do jego odliczenia w odniesieniu do WDT. 

➢ Niezbędne elementy informacji podsumowującej VAT-UE. 

➢ Dowody potwierdzające WDT zgodnie z Rozporządzeniem UE.     

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa  

11.30 – 12.45 

Biała lista podatników VAT.  
➢ Transakcje gospodarcze podlegające specjalnym rygorom.  
➢ Konsekwencje dokonania płatności na rachunek kontrahenta nieujawniony w wykazie.    
➢ Biała lista a odpowiedzialność solidarna nabywcy.          
➢ „Koło ratunkowe” – jak uratować koszty podatkowe i zwolnić się z odpowiedzialności solidarnej? 
➢ Limitu płatności gotówkowych oraz biała lista w transgranicznych operacjach gospodarczych.  

12.45 – 13.15 Przerwa kawowa, Lunch  

13.15 – 14.00 

Mechanizm podzielonej płatności w nowej odsłonie. 
➢ Ogólnie obowiązujące zasady korzystania z MPP dotyczące wszystkich podatników. 
➢ Transakcje gospodarcze objęte od 1 listopada 2019 roku obligatoryjnym mechanizmem 

podzielonej płatności. 
➢ Sankcje za niestosowanie mechanizmu podzielonej płatności dla sprzedawcy i nabywcy. 
➢ Kiedy zagraniczne podmioty zobowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy w PLN w związku z 

MPP. 
➢ Zwrot kosztów bankowych dla podmiotów nie nieposiadających siedziby lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.    
➢ Płatność faktury wystawionej w walucie obcej a mechanizm podzielonej płatności.  
➢ Wartość jednorazowej transakcji a biała lista podatników VAT oraz obligatoryjny mechanizm 

podzielonej płatności – jak sobie poradzić? – „ściąga dla przedsiębiorców”.   

14.00 - 14.30 Pytania uczestników/Dyskusja/Rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia 

 


