
PROGRAM MERYTORYCZNY SZKOLENIA

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY

SZKOLENIE ONLINE

Korekta faktur i rozliczanie podatku VAT
oraz inne zmiany wynikające z wprowadzenia

Pakietu SLIM VAT od stycznia 2021

Szanowni Państwo, Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online nt. „Korekta faktur 
i rozliczanie podatku VAT oraz inne zmiany wynikające z wprowadzenia Pakietu SLIM VAT od styczna 
2021”, które odbędzie się w dniu 18 marca 2021 r. w godz. 10.00-13.30 w formie zdalnej z wykorzystaniem 
aplikacji Zoom.

18 marca 2021

1. Nowe zasady korekty faktur na plus i na minus

2. Brak obowiązku potwierdzania korekty faktur

3. Wpływ nowych zasad korekty na podatek naliczony i należny

4. Zmiana zasad rozliczania różnic kursowych do celów VAT

5. Wydłużenie terminu odliczenia podatku naliczonego VAT

6. Możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT od usług noclegowych

7. Zmiana w opodatkowaniu VAT nieodpłatnych przekazań

8. Zmiany w MPP (Mechanizm podzielonej płatności)

9. Zmiana danych na tzw. „Białej liście” podatników VAT

10. Inne planowane zmiany w podatku VAT
Szkolenie przeprowadzi: Andrzej Nikończyk — członek zarządu, doradca podatkowy, Kolibski Nikończyk Dec 
& Partnerzy Doradztwo Podatkowe Warszawa.

W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia w formacie pdf i edytowalnej docx.

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu pdf/jpg lub formie zamkniętej 
w formacie pdf do Centrum Szkoleniowego IGCP na adres e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl

Bardzo prosimy, aby na karcie zgłoszenia został podany adres e-mail każdego zgłoszonego 
uczestnika szkolenia.
Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia, które zostaną przesłane na adresy mailowe podane 
przez Państwa na karcie zgłoszenia.

Potwierdzenia będą zawierać:
 • informację o zasadach rejestracji i udziału w szkoleniu,
 • instrukcję korzystania z aplikacji Zoom,
 • link do pobrania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej w pdf.

Zakwalifikowani uczestnicy na 1 dzień przed szkoleniem otrzymają na adresy e-mail podane na karcie 
zgłoszenia indywidualne linki umożliwiające zalogowanie się na szkolenie.

Prosimy zgłaszających się do udziału w szkoleniu o przesłanie pytań dotyczących podanego 
wyżej zakresu szkolenia, które wykładowca powinien uwzględnić w  czasie szkolenia. 
Pytania prosimy przesyłać do dnia 10.03.2021.
Uczestnicy szkolenia będą mogli w czasie szkolenia zadawać prelegentowi pytania na czacie, na które 
prelegent udzieli odpowiedzi w czasie szkolenia lub za pośrednictwem e-mail po szkoleniu.

Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP: www.igcp.pl

Jacek Szymczak
Prezes Zarządu IGCP

Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu IGCP
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