
 

 

 
 
 
SZKOLENIE ZE ZMIAN W PODATKU VAT 
W LATACH 2019-2020 
 
 
Informacje organizacyjne 

 
Kancelaria Adwokacka Berger Legal z siedzibą w Bielsku-Białej zaprasza na szkolenie ze 
zmian w podatku od towarów i usług w latach 2019 i 2020.  
 
W takcie szkolenia przedstawimy i omówimy najważniejsze planowane i uchwalone zmiany, 
które weszły lub mają wejść w życie w 2019 i 2020 r. Omówimy również możliwy wpływ 
tych zmian na działalność podatników VAT. 
 
Na szkolenie zapraszamy przedsiębiorców, głównych księgowych, dyrektorów finansowych 
oraz pracowników działów finansowych. 
 
Szkolenie jest bezpłatne. 
 
Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym (poniżej).  
 
 
Szkolenie  Czechowice-Dziedzice 

 
Termin: 
 

29 lipca 2019 r. (poniedziałek) 

Miejsce:  
 

C.H. Stara Kablownia, Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 83A, 
II piętro (wjazd wyłącznie windą) 
 

Czas trwania:  
 

9.00-13.00 wraz z przerwą kawową 

 
 
Kontakt 
 
We wszelkich sprawach dotyczących szkoleń prosimy o kontakt z Łukaszem Jedynakiem 
pod adresem e-mail: lukasz.jedynak@bergerlegal.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisy do 25 lipca br. 



 

 

 
 
 
SZKOLENIE ZE ZMIAN W PODATKU VAT W LATACH 2019-2020 
ZAKRES SZKOLENIA 
 

Kasy fiskalne online 
• Istota zmiany i terminy wprowadzania kas online 
• Obowiązki związane z kasami 
• Ulga z tytułu zakupu kasy online 

 
Bony i karty podarunkowe 
• Bon - co to takiego? 
• Rodzaje bonów: SPV oraz MPV 
• Zasady opodatkowania bonów 

 
Ulga na złe długi 
• Skrócenie terminu uznania wierzytelności za nieściągalną 
• Warunki stosowania ulgi a prawo unijne  

 
Biała lista podatników VAT 
• Wykaz podatników - zakres udostępnianych danych 
• Wykaz podatników a należyta staranność dla zachowania 

prawa do odliczenia 
 

Quick fixes w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych 
• Stosowanie stawki 0% VAT dla transakcji wewnątrzunijnych - 

dowody transportowe 
• Transakcje łańcuchowe - co nowego? 
• Zmiany w procedurze magazynu typu call-off stock 

 
Mechanizm podzielonej płatności 
• Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności - istota 

regulacji i możliwe problemy praktyczne 
• Przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT 
• Sankcje karne skarbowe  

 
Likwidacja deklaracji VAT 
• Likwidacja deklaracji i informacji podsumowującej w obrocie 

krajowym 
• Ewidencja VAT-owska i jej elementy oraz kary pieniężne 
• Centralny Rejestr Faktur 

 
Uszczelnienie systemu VAT 
• Wystawienie faktury do paragonu 
• Dodatkowe zobowiązanie w VAT - zmiany 
• Zwolnienie podmiotowe - rozszerzenie katalogu podmiotów 

wyłączonych z tego zwolnienia 
 

 
 
 
 
 
 
 

Łukasz Jedynak 

Prelegent, specjalista ds. 
podatków 
lukasz.jedynak@bergerlegal.pl 



 

 

 
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
IMIĘ I NAZWISKO ___________________________________ 

STANOWISKO ___________________________________ 

E-MAIL ___________________________________ 

TELEFON ___________________________________ 

NAZWA FIRMY ___________________________________ 

ADRES FIRMY ___________________________________ 

  

MIEJSCE SZKOLENIA CZECHOWICE-DZIEDZICE 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
Organizatorem bezpłatnego szkolenia z zakresu projektowanych i uchwalonych zmian 
w podatku od towarów i usług na lata 2019-2020 jest Kancelaria Adwokacka Berger Legal 
prowadzona przez adwokata Krzysztofa Bergera. 
 
Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Kancelarię Berger Legal 
wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: 
lukasz.jedynak@bergerlegal.pl (kontakt: Łukasz Jedynak). 
 
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
 
ZGODY 
 
£ Zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w szkoleniu i je akceptuję. 

 
£ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych 

zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby związane z organizacją 
ww. szkolenia, w tym na otrzymywanie informacji dotyczących tego szkolenia na 
wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. 
 

£ 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych 
zamieszczonych w formularzu w celu przesyłania na mój adres e-mail 
newsletterów przygotowywanych przez Kancelarią Adwokacką Berger Legal. 

 
ZASTRZEŻENIA 
 
Kancelaria Berger Legal zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeśli liczba 
uczestników szkolenia będzie już zamknięta. Kancelaria zastrzega sobie również prawo do 
odwołania szkolenia bądź zmiany jego terminu na 3 dni przed terminem szkolenia. 
W przypadku odwołania lub zmiany terminy uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą 
elektroniczną na podany adres w zgłoszeniu. 
 
 
_____________ 
Podpis 
 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: 
„RODO”, informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Berger Legal 

prowadzona przez adwokata Krzysztofa Bergera z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), 
ul. Thomasa W. Wilsona 7 lok. 9, NIP: 6521610543. Dane kontaktowe administratora 
danych: tel.: (+48) 33 814 16 17; adres e-mail: office@bergerlegal.pl.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

1) w celu organizacji szkolenia „Szkolenie ze zmian w podatku VAT w latach 2019-
2020”, dalej: „Szkolenie”, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących 
Szkolenia na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail - w przypadku 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu; 

2) w celu przesyłania newsletterów przygotowywanych przez Kancelarię Adwokacką 
Berger Legal – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w tym celu.  
 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z 
administratorem danych osobowych przy organizacji Szkolenia, w celu realizacji 
którego wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w 
formularzu zgłoszeniowym na Szkolenie.  

5. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany do zrealizowania 
celów, dla których dane zostały pozyskane, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania 
zgody na ich przetwarzanie.   

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza lub naruszyło 
przepisy RODO lub inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

9. Udostępnienie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, nie jest 
wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest również warunkiem zawarcia z 
Panią/Panem umowy. Jednakże nieudostępnienie danych osobowych oraz niewyrażenie 
zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w Szkoleniu, jak 
również otrzymywanie newsletterów przygotowywanych przez Kancelarię Adwokacką 
Berger Legal.  

10. Administrator danych osobowych nie podejmuje w stosunku do Pani/Pana danych 
osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym nie stosuje profilowania. 

 


