
 
 
 

 

Cel szkolenia:  

Uzyskanie informacji na temat 

praktycznych aspektów poruszanych 

zagadnień. 

 

 

Adresaci: 
 

Skarbnicy, główni księgowi i 

pracownicy działów księgowych 

gmin, powiatów– jednostek 

samorządowych oraz ich jednostek 

organizacyjnych, szkół, przedszkoli, 

CUW, placówek opiekuńczo-

wychowawczych, PCPR, instytucji 

kultury, związków gmin. Szkolenie 

adresowane jest do osób 

początkujących, jak i praktyków, 

którzy pragną usystematyzować 

swoją wiedzę i umiejętności z 

zakresu podatku VAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ON - LINE 13 WRZESIEŃ 2021 r. 

 
PODSTAWA OPODATKOWANIA ORAZ STAWKI 

PODATKOWE WEDŁUG NOWEJ MATRYCY STAWKOWEJ 

 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Podstawa opodatkowania – elementy kalkulacyjne podstawy 

opodatkowania z uwzględnieniem  orzecznictwa sądowego unijnego 

i krajowego a także stanowiska Ministerstwa Finansów:  

 

a. Podstawa opodatkowania – definicja oraz jej istotne aspekty. 

b. Zapłata – czyli wynagrodzenie od nabywcy oraz osób trzecich. 

c. Zamiana – barter a podatek VAT. 

d. Nieodpłatne przekazywanie towarów lub świadczenie usług a 

podstawa opodatkowania. 

e. Dodatkowe elementy objęte podstawą opodatkowania. 

f. Elementy nieobjęte podstawą opodatkowania. 

g. Podmioty powiązane a wartość wolnorynkowa jako podstawa 

opodatkowania. 

 

2. Dotacje a podatek VAT: 

a. Dotacje jako element podstawy opodatkowania – istotne orzeczenia 

TS UE 

b. Dofinansowanie unijne(dotacja) o charakterze zakupowym (ważny 

wyrok sądowy) 

c. Stawka podatku przy opodatkowaniu podatkiem VAT dotacji 

przedmiotowej oraz sposób wyliczenia podatku. 

d. Udokumentowanie otrzymania dotacji/dopłaty. 

 

3.Stawki podatkowe i zwolnienia z podatku VAT: 

a. stawki i zwolnienia podatkowe przedmiotowe ze szczególnym 

uwzględnieniem zwolnień dla transakcji w występujących w JST oraz 

JO 

b. przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015, 

c. wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy 

identyfikacji towarów na gruncie VAT, 

d. wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 13 wrzesień 2021 r.  

Początek szkolenia: 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący:  

 

Od 2011 roku prowadzi szkolenia w tematyce podatku od towarów i 

usług głównie dla jednostek sektora finansów publicznych w tym 

jednostek samorządu terytorialnego przed centralizacją i po 

centralizacji. Doskonale zna specyfikę samorządów, jeszcze przed 

rozpoczęciem działalności szkoleniowej przez 6 lat była pozaetatowym 

Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w 

wyniku długoletniej praktyki zawodowej w Urzędzie Skarbowym i 

Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również 

na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału 

VAT w Izbie Skarbowej. Jest uprawniona do zasiadania w Radach 

Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu 

procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, 

podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od 

osób prawnych, w egzekucji administracyjnej, prawa karno-

skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych.  

Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła 

kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i 

uczestniczyła w postępowaniach sądowych. 
 

Cena: 290 zł netto/os*  

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 

publicznych.  

 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały 

szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w 

zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem 

 

Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres 

biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony www.matmar-szkolenia.pl 

 

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie 

równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia. 
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ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE on-line 

 

Tytuł szkolenia: PODSTAWA OPODATKOWANIA ORAZ STAWKI PODATKOWE WEDŁUG NOWEJ MATRYCY 

STAWKOWEJ 

Dnia: 13 wrzesień 2021 r. 

Osoby zgłaszane na szkolenie: (Imię, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cena: 290 zł netto/os* 

*Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 

całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych.  TAK/NIE (zaznaczyć właściwe) 

 

Dane do faktury: 

NABYWCA (nazwa firmy): …………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica nr lub nr mieszkania: ……………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy): 

ODBIORCA (nazwa firmy): …………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica nr lub nr mieszkania: ………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dodatkowe informacje: 

Telefon:* …………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail:* …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

       * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu 

kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z 

polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być 

odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich 

danych osobowych przez Administratora. 

 

Podpis osoby upoważnionej ……………………………………………………………………….. 

 


