
Kancelaria Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska
serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie:

  Termin szkolenia: 4 kwietnia 2019 r., godz. 9:30 – 14:30    
  Miejsce szkolenia: Kielce, Best Western Grand Hotel

VAT W SAMORZĄDACH 
NAJNOWSZE PRECEDENSOWE ORZECZNICTWO I PRAKTYKA 

INTERPRETACYJNA ORAZ PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

Cel szkolenia: Szczegółowe zapoznanie uczestników szkolenia z (I) najnowszym 
orzecznictwem sądów, w szczególności precedensowymi orzeczeniami NSA 
i interpretacjami Dyrektora KIS w zakresie rozliczania VAT przez samorządy oraz 
wskazanie wpływu tych orzeczeń i interpretacji na rozliczenia VAT samorządów oraz 
(II) zmianami przepisów w zakresie VAT, które wkrótce wejdą w życie. Głównym 
założeniemzałożeniem szkolenia jest wskazanie praktycznych konsekwencji dla osób rozliczających 
VAT w samorządach omawianych orzeczeń, interpretacji i zmian w przepisach, w oparciu 
o wieloletnie doświadczenie prowadzącego szkolenie we współpracy z samorządami.

Główni adresaci szkolenia: Skarbnicy, główni księgowi, księgowi oraz pracownicy 
działów finansowo-księgowych odpowiedzialni za rozliczenia VAT w samorządach.

Korzyści ze szkolenia: Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie aktualnej wykładni 
przepisów o VAT i sposobu zastosowania tej wiedzy w rozliczeniach VAT samorządu. 
WW szczególności uczestnicy szkolenia uzyskają bardzo istotną wiedzę dotyczącą zakresu 
odliczenia VAT od wydatków na inwestycje realizowane przez samorządy, co pomoże im 
m.in. przy podjęciu decyzji o kwalifikowalności VAT w odniesieniu do projektów 
realizowanych z udziałem środków unijnych.

Prowadzący szkolenie:  Robert Trzonkowski - doradca podatkowy specjalizujący się 
w doradztwie w zakresie VAT na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. 
Doświadczenie zdobywał m.in. pracując w jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki. 
ProwadzącyProwadzący liczne szkolenia w zakresie VAT, w szczególności dla samorządów. Autor 
wielu artykułów o tematyce VAT. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Ukończył kurs prawa amerykańskiego prowadzony przez Uniwersytet 
Floryda oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 r. współpracuje 
z Kancelarią Paczuski Taudul.



Program szkolenia:
1.  NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I PRAKTYKA INTERPRETACYJNA W ZAKRESIE ROZLICZANIA 
VAT PRZEZ SAMORZĄDY 

1.1. ODLICZANIE VAT OD WYDATKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ WODNO-KANALIZACYJNĄ 
– PRZEŁOMOWE ORZECZENIA NSA, KTÓRE ZAPADŁY M.IN. W STYCZNIU 2019 R., 
W ZAKRESIE KALKULACJI TZW. PREWSPÓŁCZYNNIKA W OPARCIU O „METODĘ METRAŻOWĄ”.

Kompleksowe omówienie zagadnienia. Praktyczne kwestie, które zostaną omówione to m.in.:Kompleksowe omówienie zagadnienia. Praktyczne kwestie, które zostaną omówione to m.in.:

  odliczenie VAT przez samorząd od wydatków ogólnych związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną za 
pomocą prewspółczynnika na podstawie ww. orzeczeń NSA,

  odliczenie VAT przez samorząd od wydatków inwestycyjnych związanych z działalnością 
wodno-kanalizacyjną na podstawie ww. orzeczeń NSA oraz w kontekście aktualnych interpretacji 
wydawanych przez Dyrektora KIS,

    czy istnieje możliwość odliczania VAT od wydatków na działalność wodno-kanalizacyjną według kilku 
różnych prewspółczynników? 

  jakie ryzyka wiążą się z odliczeniem obecnie VAT od wydatków ogólnych i inwestycyjnych związanych 
z działalnością wodno-kanalizacyjną za pomocą prewspółczynnika, skalkulowanego w oparciu o „metodę 
metrażową”?

1.2. OPODATKOWANIE VAT SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH NIEODPŁATNIE 
(W DRODZE TZW. KOMUNALIZACJI LUB SPADKOBRANIA) – PRZEŁOMOWE ORZECZENIA NSA 
Z 31 STYCZNIA 2019 R. I 5 LUTEGO 2019 R. Z 31 STYCZNIA 2019 R. I 5 LUTEGO 2019 R. 

Praktyczne kwestie, które zostaną omówione to m.in.:

  Jak należy opodatkowywać sprzedaż nieruchomości w świetle powyższych wyroków?

  Czy konkluzje z ww. wyroków mają / mogą mieć wpływ na sposób opodatkowania VAT sprzedaży przez 
samorząd mienia ruchomego?

1.3. ODLICZENIE VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU 
GMINNEGO ZA POMOCĄ PREWSPÓŁCZYNNIKA, SKALKULOWANEGO METODĄ 
POWIERZCHNIOWĄ – WYROK NSA Z 10 STYCZNIA 2019 R. POWIERZCHNIOWĄ – WYROK NSA Z 10 STYCZNIA 2019 R. 

Praktyczne kwestie, które zostaną omówione to m.in.:

  Jak rozliczać VAT od wydatków ogólnych oraz wydatków inwestycyjnych ponoszonych w związku 
z utrzymaniem / modernizacją / budową nieruchomości?

  Jak powyższy wyrok może wpłynąć na ocenę kwalifikowalności VAT przy projektach finansowanych 
m.in. z środków unijnych?

1.4.1.4. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW WE WŁASNOŚĆ NA 
MOCY USTAWY Z 20 LIPCA 2018 R. – SKUTKI W VAT W OPARCIU O NAJNOWSZE INTERPRETACJE 
I ORZECZNICTWO

Praktyczne kwestie, które zostaną omówione to m.in.:

  Czy sposób opodatkowania VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo 
własności zależy od momentu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntów?



1.5. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ I PRZEPROWADZANIEM EGZAMINÓW NA 
PODSTAWIE UMOWY Z OKRĘGOWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ - ROZLICZENIE VAT PRZEZ 
SAMORZĄDY W OPARCIU O NAJNOWSZE INTERPRETACJE I ORZECZNICTWO

Praktyczne kwestie, które zostaną omówione to m.in.:

    Czy czynności związane z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów (udostępnianie pomieszczeń, 
zakup materiałów), dokonywane przez samorządy na podstawie umowy z OKE podlegają VAT? Jeżeli tak 
czy mogą one korzystać ze zwolnienia z VAT czy podlegają opodatkowaniu według właściwej stawki VAT? 

1.6. DOTACJA NA ZAKUP I MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NIE PODLEGA 
VAT – WYROK WSA W KIELCACH Z 24 STYCZNIA 2019 R. 

Praktyczne kwestie, które zostaną omówione to m.in.:

  Kiedy dotacje na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków mogę nie podlegać VAT 
w oparciu o tezy ww. orzeczenia WSA w Kielcach?w oparciu o tezy ww. orzeczenia WSA w Kielcach?

1.7. GMINA NIE JEST OBOWIĄZANA DO ROZLICZENIA VAT OD ZAKUPIONYCH USŁUG 
MONTAŻU SOLARÓW SŁONECZNYCH ORAZ KOTŁÓW NA BIOMASĘ – WYROK WSA W LUBLINIE 
Z 27 GRUDNIA 2017 R. 

Praktyczne kwestie, które zostaną omówione to m.in.:

  Czy samorząd jest zobowiązany do rozliczenia VAT od nabywanych usług montażu solarów 
słonecznych i kotłów na biomasę? – kompleksowa analiza zagadnienia, w tym w oparciu o aktualne 
interpretacje Dyrektora KIS.interpretacje Dyrektora KIS.

  Jakie ryzyka wiążą się z brakiem rozliczenia VAT przez samorząd od nabywanych usług montażu 
solarów słonecznych i kotłów na biomasę w świetle m.in. aktualnego stanowiska Dyrektora KIS?

2. PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE VAT

2.1. NOWA MATRYCA STAWEK VAT

2.2. INSTYTUCJA WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ (WIS)

2.3. WYKAZ PODATNIKÓW VAT

2.4. OBOWIĄZEK STOSOWANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚĆ W OKREŚLONYCH BRANŻACH2.4. OBOWIĄZEK STOSOWANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚĆ W OKREŚLONYCH BRANŻACH

2.5. ZASTĄPIENIE DEKLARACJI VAT JEDNOLITYM PLIKIEM KONTROLNYM

2.6. KASY FISKALNE ONLINE

Cena szkolenia: Koszt udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi 395 zł brutto. W przypadku udziału więcej 
niż 1 osoby z danego samorządu w szkoleniu cena za udział w szkoleniu wynosi 290 zł brutto od osoby. 
Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz obiad. Każdy uczestnik 
otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

ZgłoszenieZgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu prosimy kierować e-mailem na adres biuro@ptpodatki.pl 
na niniejszym formularzu zgłoszenia w terminie do 28 marca 2019 r. W razie jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontakt z Panią Eweliną Lewandowską tel. (22) 205 22 00.

Uwaga – liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!



Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu:

VAT W SAMORZĄDACH - NAJNOWSZE PRECEDENSOWE ORZECZNICTWO 

I PRAKTYKA INTERPRETACYJNA ORAZ PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

4 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 9:30 – 14:30

Kielce, Best Western Grand Hotel

Dane do

faktury:

Nabywca (nazwa i adres)

Odbiorca (nazwa i adres)

NIP Nabywcy

OSOBY ZGŁOSZONE:
1. Imię i Nazwisko:

Stanowisko / Dział: Telefon i e-mail:

2. Imię i Nazwisko:

Stanowisko / Dział: Telefon i e-mail:

Uwaga – liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub przełożenia szkolenia na inny termin w razie

braku możliwości przeprowadzenia szkolenia przez prowadzącego z przyczyn losowych.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu może nastąpić w formie pisemnej (e-mailem) najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem

szkolenia.  W przypadku rezygnacji  ze szkolenia w terminie krótszym niż  w zdaniu poprzednim lub braku uczestnictwa w szkoleniu przez osobę

zgłoszoną, zostaną Państwo obciążeni 100% odpłatnością za uczestnictwo w szkoleniu. 

Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska nie zapewnia miejsc parkingowych w związku ze szkoleniem.

Zapłata za szkolenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej niezwłocznie po szkoleniu.

Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. [dalej:

Rozporządzenie] zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9,

01-211 Warszawa;

2. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz udziału w ww. szkoleniu. Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e

Rozporządzenia;

3.  Zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a  Rozporządzenia wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych w celach  marketingowych,  tj.  do

przekazywania mi informacji  o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i  związanej z tymi kwestiami ofercie Paczuski

Taudul Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze;

4. Odbiorcą moich danych osobowych jest Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska, jej pracownicy oraz współpracownicy;

5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji ww. celów  oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem; wszelkie  żądania w tym zakresie będę zgłaszać  na adres e-mail:  biuro@ptpodatki.pl  albo

listownie na adres Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa;

7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 Rozporządzenia, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych

osobowych do ww. celów narusza przepisy Rozporządzenia;

8.  Podanie przeze mnie danych osobowych jest  dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w

szkoleniu oraz otrzymywania informacji, o których mowa w pkt 3 powyżej.

_________________________           _______________________

     Data i podpis uczestnika    Podpis delegującego


