
                                                                                                                              

 

 

 

Kurs: 

REVERSE CHARGE W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH  
I KRAJOWYCH 

Kurs dwudniowy (w każdy dzień – 7h dydaktycznych, od godz. 9.00 od 16.00 )  

 

Termin realizacji: wg harmonogramu 
 
Miejsce zajęć: wg harmonogramu 
 
Adresaci: szkolenie jest dedykowane osobą obecnie zajmujących się księgowością i podatkami które 

chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedze i umiejętności, kierownikom i specjalistom działów 

prawnych oraz finansowo - księgowych, przedsiębiorcom uczestniczących w transakcjach 

międzynarodowych oraz z branży budowlanej  

 

Formy, narzędzia i metody pracy: 

Wykład, warsztaty praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna flipchart 

 

Cel szczegółowy: 

Celem kursu jest omówienie teoretyczne i wdrożenie w  praktyce odwrotnego obciążenia w transakcjach 

krajowych i zagranicznych. 

  

Zakres merytoryczny: 

Zakres niniejszego kursu obejmuje szczegółowe omówienie teoretycznych i praktycznych zasad 

prawidłowego sposobu rozliczenia świadczenia usług transgranicznych, transakcji 

wewnątrzwspólnotowych a także eksportu i importu towarów. Szczegółowo zostaną omówione i 

przećwiczone praktycznie transakcje krajowe do których maja zastosowanie przepisy o odwrotnym 

obciążeniu w VAT. W efekcie przeprowadzonego szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności 

niezbędną do prawidłowego rozliczania transakcji transgranicznych oraz odwrotnego obciążenia w 

transakcjach krajowych. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane przykłady poszczególnych transakcji 

wraz z ćwiczeniami praktycznymi 

 

Program: 

I.      Import usług 

• Definicja 

• Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności usługodawcy 

• Termin powstania obowiązku podatkowego 

• Zaliczka w imporcie usług 

• Import usług dla wybranych czynności 

• Ćwiczenia praktyczne 

• Podstawa opodatkowania w imporcie usług 

• Dokumentacja 



                                                                                                                              

 

 

 

• Import usług a zwolnienie podmiotowe i podmiotowe od VAT 

• Odliczenie podatku naliczonego z tytułu importu usług 

 

II.       Eksport usług 

• Miejsce opodatkowania usług 

• Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej  

• Miejsce świadczenia usług dla niepodatników 

• Miejsce świarczenia usług-wyjatki 

 Usługi związane z nieruchomościami  

 Targi, wystawy, konferencje  

 Pośrednictwo  

 Usługi restauracyjne i cateringowe  

 Usługi krótkoterminowego wynajmu pojazdów  

 Usługi transportowe  

 Usługi elektroniczne (szczegółowe omówienie) 

 System MOSS  

 Ćwiczenia praktyczne 

• Obowiązek podatkowy 

• Deklaracje/Informacje podsumowujące 

 

III.    Import Towarów 

• Pojęcie importu towarów  

• Obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania w imporcie towarów  

• VAT należny i VAT naliczony w imporcie towarów  

• Ćwiczenia praktyczne 

 

IV.      Eksport towarów 

• Pojęcie eksportu towarów  

• Możliwość zastosowania stawki 0%  

• Dokumentowanie eksportu towarów  

• Ćwiczenia praktyczne 

 

V.       Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 

• Pojęcie WNT  

• Czynności nie stanowiące WNT 

• Miejsce opodatkowania WNT  

• Obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania przy WNT  

• Odliczenie VAT naliczonego związanego z WNT 

• Ćwiczenia praktyczne 



                                                                                                                              

 

 

 

VI.     Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 

• Pojęcie WDT 

• Zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów  

• Warunki zastosowania stawki 0%  

• Dokumentowanie WDT  

• Obowiązek podatkowy w WDT  

• Ćwiczenia praktyczne 

 

VII.   Transakcje wewnątrzwspólnotowe -samochody 

• Nowe środki transportu 

• obowiązek podatkowy 

• dokumentacja 

• wewnątrzwspólnotowa dostawa samochodów 

• wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów 

• procedura VAT marża 

• zbycie samochodu jak towar handlowy/środek trwały 

• zasady odliczania podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych 

• Ćwiczenia praktyczne 

VIII.  Odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych 

 

Metodyka ewaluacji: 
 
Badanie ewaluacji szkolenia prowadzimy na podstawie:  

• Pre i post testów 

• Zadań wdrożeniowych 

• Wniosków z samodzielnie wykonanych przez uczestników ćwiczeń praktycznych 

• Ankiet ewaluacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

 

 

 

 

SYLWETKA TRENERA 

    Marta Niziołek 

Doradca podatkowy, Trener Biznesu prowadzi własną Kancelarię Doradztwa 

Podatkowego. Posiada ponad 16 letnie doświadczenie zawodowe zajmując się przede 

wszystkim doradztwem podatkowym oraz zagadnieniami księgowymi w praktyce. 

Prowadzi kursy, wykłady oraz seminaria z najciekawszych zagadnień z zakresu  

prawa podatkowego.   

 

 

ZAPRASZAMY 

 

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO 
KASPRZYK & NIZIOŁEK S.J. 

41-200 SOSNOWIEC 
Ul. WSPÓLNA 4/7 

Tel: 696665699 
Tel: 660476644 

www.biuro-rachunkowo-podatkowe.pl 
mail: kancelaria.podatkowa-szkolenia@wp.pl 

 
 
 
 
 

 

 


