
 

Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej 
www.owal.edu.pl , e-mail: biuro@owal.edu.pl 

OWAL s.c. 16-002 Dobrzyniewo Duże ul. Klubowa 2 NIP: 966-209-15-26; Regon: 200837306 

tel: 570 082 700; 690 910 912 fax: 22 350 77 47; 85 87 42 196 
________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VAT w kulturze 2021 – 27 października 2021 r. 

 

Termin szkolenia:  27 października 2021 r. godz. 10.00 – 15.00 

Koszt uczestnictwa:   320 zł / os. netto 

 

Forma szkolenia: 

• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej 

komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań 

wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania 

• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do 

wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail 

• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę 

internetową w komputerze 

 

Wykładowca: Joanna Rudzka – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 16 letnim 

doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Kierowała 

działem VAT w  renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym 

doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym 

(restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania). 

Od  2013r. prowadzi własną Kancelarię Doradztwa (www.podatkisamorzadu.pl). 

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa 

Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Prowadziła liczne projekty 

doradcze, głównie w zakresie VAT, jak również podatków dochodowych, podatku od nieruchomości 

i międzynarodowego opodatkowania, realizowane dla szeregu polskich i  zagranicznych podmiotów 

działających w różnych branżach. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa 

podatkowego (Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Wspólnota, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, 

Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do   ustawy o kontroli skarbowej, jak również 

komentatorką w programach telewizyjnych. 

Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie 

w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ponadto cenionym 

szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez 

wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady 

Podatkowej PKPP Lewiatan.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie 

samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych 

nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera gminy w  kwestiach 

rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W  wielu 

wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Z sukcesem i  korzyścią dla 

Gmin dokonała kilkudziesięciu centralizacji. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji 
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wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji 

kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu 

administracji rządowej. 

 

Szanowni Państwo, 

tematyka podatku VAT coraz częściej dotyka podmiotów z szeroko rozumianego sektora finansów 

publicznych, w tym instytucje kultury. Ostatnie orzecznictwo na nowo definiuje pojęcie podatnika 

VAT. Jednostki w obszarze kultury stają wobec tego coraz częściej przed pytaniem czy powinny 

dokonać rejestracji dla potrzeb tego podatku, czy nadal korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, 

czy może rejestracja na VAT byłaby dla nich opłacalna? A może korzystniej byłoby się z VAT 

wyrejestrować? 

Coraz więcej jednostek odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń 

podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg 

wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i 

interpretacje organów podatkowych. Kwestią tą zajął się ponadto NIK w niedawnym raporcie.  

Rok 2020 przyniósł bardzo wiele zmian w regulacjach podatkowych a z zapowiedzi wiemy, że 2021r. 

przyniesie kolejne. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, 

jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Wprowadzono 

zasadę podzielonej płatności w VAT – również obowiązkową, zwiększono sankcje za błędy w 

rozliczeniach. Opublikowano wytyczne - metodologię w zakresie należytej staranności. Nowy JPK 

rodzi wiele problemów praktycznych.   

Wiele wątpliwości wiąże się z zmianą podejścia do rozliczania dotacji (kiedy należy opodatkować 

dotację, kiedy VAT jest kwalifikowany i jak dokumentować kwalifikowalność) czy otrzymywaniem 

przez jednostki sektora finansów publicznych nieodpłatnych świadczeń. Brak wnikliwej analizy 

planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji zarówno w zakresie 

podatków jak i braku finansowania do całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT). 

Oczekujemy na wydanie istotnej uchwały przez NSA.  

 

Cel szkolenia: 

▪ przybliżenie najważniejszych i najnowszych problemów na gruncie podatku VAT 

występujących w działalności podmiotów kultury w odniesieniu do obowiązujących 

przepisów prawa, stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów 

administracyjnych. 

Korzyści dla uczestników: 

▪ uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę niezbędną na stanowisku związanym z podatkami, 

szkolenie dostarczy znajomość najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji 

praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem 

specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.  
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PROGRAM SZKOLENIA 

 

1.  Kiedy jednostka kultury musi naliczyć i może odliczyć VAT    

▪ jednostka jako podatnik, 

▪ czy konieczna jest rejestracja dla potrzeb VAT?  

▪ czynności opodatkowane, definicja działalności gospodarczej, 

▪ kiedy przysługuje odliczenie, 

▪ bartery, darowizny, sponsoring, 

▪ czynności opodatkowane specyficzne dla jednostek, 

▪ zwolnienie podmiotowe,  

▪ rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.  

 

2.  Stawki VAT i zwolnienie     

▪ zwolnienie przedmiotowe, 

▪ zmiany wynikające z nowej matrycy VAT, publikacje, książki, publikacje elektroniczne, 

▪ WIS, 

▪ usługi kulturalne zwolnione z VAT 

▪ usługi wstępu, 

▪ opodatkowanie  VAT działalności innej niż kulturalna, 

▪ opodatkowanie czynności wspomagających kulturę, 

▪ najem pomieszczeń, 

▪ administrowanie nieruchomością,  

▪ imprezy, koncerty, wydarzenia,  

▪ bartery, nagrody,  

▪ sposoring, 

▪ konkursy.  

 

3.  Preproporcja i bezpośrednie przyporządkowanie  

▪ pojęcie prewspółczynnika, 

▪ sposób liczenia współczynnika, 

▪ koszty ogólne i inwestycyjne,  

▪ alokacja bezpośrednia zakupów, 

▪ kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,  

▪ zmiana przeznaczenia – zapadłe i oczekiwane orzecznictwo, 

▪ klucze przypisania. 

 

4. JPK_V7M – aktualne problemy i próby odpowiedzi wobec niejasnych stanowisk organów 

podatkowych  

▪ przybliżenie nowych przepisów: 

▪ dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT, 

▪ GTU,  

▪ procedury,  

▪ oznaczenia dokumentów, 

▪ likwidacje deklaracji, 

▪ Przesyłanie nowego JPK_VAT, 

▪ terminy, 

▪ kary i sankcje. 

▪ objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów, 

▪ odpowiedzi MF na pytania. 
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▪ nowe obowiązki Jednostek i pracowników,  

▪ procedury,  

▪ sprzedaż na kasie fiskalnej, korekty obrotu, 

▪ typowe błędy i wątpliwości, 

▪ jakie transakcje oznaczać TP w sektorze publicznym? 

▪ kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania,  

▪ sposoby korekty JPK, czynny żal? 

  

5. Zmiany wynikające z pakietu Slim VAT  

▪ nowe zasady korekty obrotu VAT, 

▪ objaśnienia MF, 

▪ zmiany w eksporcie, 

▪ wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów 

rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych, 

▪ spójne kursy walut, 

▪ nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, 

▪ podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości.  

 

6. Planowane wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur  

▪ główne założenia,  

▪ wpływ na rozliczenia sektora finansów publicznych. 

 

7. O VAT w dotacjach, subwencjach i dofinansowaniach po raz kolejny – w oczekiwaniu na 

uchwałę NSA. 

▪ kiedy przysługuje odliczenie,  

▪ kiedy VAT jest kwalifikowany,  

▪ kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, 

▪ jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji, 

▪ co wpisywać we wniosek, 

▪ orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych.  

 

8. Należyta staranność, wykaz podatników i split payment 

▪ metodyka należytej staranności,  

▪ przepisy, objaśnienia i praktyka, 

▪ split payment MPP w nowym JPK, 

▪ katalog towarów i usług objęty obowiązkowym split payment, 

▪ wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,  

▪ problemy praktyczne, 

▪ co grozi w przypadku błędu? 

▪ Rejestr podatników tzw. „Biała lista”, jak daleko sprawdzać kontrahenta?  

▪ Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacjami,  

▪ wyłudzenia w sektorze, jak się bronić w czasie kontroli?  

 

9. Kontrole NIK– pierwsze wnioski z protokołów pokontrolnych. 

▪ Odliczać czy nie odliczać?  

▪ Gospodarność a brak odliczeń, 

▪ MDR – schematy podatkowe, 

▪ specyficzna sprzedaż w jednostkach, 

▪ Umowy bezgotówkowe, 
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▪ Importy usług, 

▪ Typowe błędy, 

▪ Rekomendacje z praktyki. 

 

10. Zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości    

▪ pierwsze zasiedlenie, 

▪ orzeczenie TSUE, 

▪ zakres zwolnienia po zmianach, 

▪ konieczność korekty i możliwość wyboru zwolnienia lub opodatkowania, 

▪ problemy interpretacyjne, 

▪ zmiana użytkowania wieczystego we własność. 

 

11.  Sesja pytań   
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 

Dane instytucji zgłaszającej pracownika 

 

Nabywca ........................................................................................................................... 

Adres: …........................................................................................................... ................. 

…............................................................NIP...................................................................... 

Odbiorca............…................................................................................. ........................... 

Adres….............................................................................................................. ................ 

….......................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Wypełnioną kartę proszę 

przesłać najpóźniej  

2 dni przed szkoleniem 

faxem na numer:  

22 350 77 47 

lub 85 87 42 196 

lub mailem na adres: 

biuro@owal.edu.pl 

Informacje: 570 082 700 

Iwona Grabska 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko 
adres e-mail (oddzielny dla każdego 

uczestnika) 

tel. kontaktowy 
(kontakt na wypadek zmian) 

   

   

   

   

 

 
 

 

____________________________________ 

kierownik jednostki zgłaszającej uczestników 

 

 

Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT w celu wystawienia faktury 

 

Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 

zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 

• w całości – zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2174 z późn. zm.) lub 

• w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 plt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. zz 2015 r., poz. 736). 

 

 

________________________________ 
Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 320 zł / os. netto 

 
(Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych   

zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami) 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe i certyfikat w formie elektronicznej. 

Rezygnacji można dokonać mailem, lub telefonicznie na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem szkolenia.  

W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. 

szkolenia. 

http://www.owal.edu.pl/
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Informacje organizacyjne 
 

Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto: ING 66 1050 1823 1000 0092 1943 0437 na podstawie 

otrzymanej faktury. Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie, nie mamy zwyczaju naliczania odsetek 

od niewielkich opóźnień w płatnościach. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się 

z biurem przy składaniu zgłoszenia. 

 

UWAGA: 
W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie 

zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt na numer 570 082 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie 

dotarło. 

 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi prze-

twarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – 

tzw. RODO). 
 

✓ Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  

✓ Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 

✓ Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

✓ Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  

✓ Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.  

✓ Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  

✓ Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. Zostałem/zostałam 

poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, 

a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej 

wycofaniem. 

 

 

 

 

                                                                                ______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 

roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm. 

 

 

 

 

                                                                                ______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 
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