ZGWL.S.2402.17.2017

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego
zaprasza Przedstawicieli JST szczebla gminnego:

Skarbników, Kierowników, Służby finansowe
do udziału w seminarium pt.:

„VAT W SAMORZĄDACH – ROK PO CENTRALIZACJI”
19 grudnia 2017 r. (wtorek)
miejsce: Świebodziński Dom Kultury, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin

PROGRAM:
9:00 – 9:30 - Rejestracja uczestników
9:30 – 9:45 - Otwarcie seminarium, ankietyzacja nt. powołania Forum Skarbników
w ramach ZGWL – Natalia Walewska-Wojciechowska, Dyrektor Biura
ZGWL
9:45 – 11:45 – VAT w samorządach – rok po centralizacji – mec. Michał Kostrzewa, radca
prawny w Kancelarii Prawnej „Dr Krystian Ziemski & Partners”
11:45 - 12:00 – przerwa kawowa
12:00 – 14:00 – VAT w samorządach – rok po centralizacji - c.d.
Cel seminarium:
Centralizacja rozliczeń VAT i wprowadzony 1 stycznia 2016 r. prewspółczynnik spowodowały
istotną zmianę sposobu prowadzenia rozliczeń przez jednostki samorządu.
Jednym z najistotniejszych problemów jest konieczność stosowania prewspółczynnika
w odniesieniu do wydatków na kanalizację i wodociągi. Powoduje to, że część samorządów
może być zobowiązana do zwrotu części odliczonego w przeszłości VAT od takich inwestycji
(gdzie pierwotne odliczenie wyniosło 100%). Dotyczyć to może również innych inwestycji,
w szczególności obejmujących sale sportowe i boiska.
Konieczne jest zatem podjęcie działań, które choć w części „obronią” pierwotne odliczenie.
Nie jest to jednak proste z uwagi na restrykcyjne podejście organów skarbowych oraz
wprowadzoną sankcję VAT za nieprawidłowe, według organów, rozliczenie VAT w deklaracji.
Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości bezpiecznego rozliczania i odliczania VAT
w aktualnym stanie prawnym.
1. Korekta roczna w styczniu 2018 r. – finansowa katastrofa?
a. Ryzyko zwrotu części odliczonego w przeszłości VAT od wydatków na:
 kanalizację,
 wodociągi,
1

 obiekty sportowe (sale sportowe, stadiony itp.).
b. Konieczność stosowania prewspółczynnika (aktualnie) w odniesieniu do wydatków
odliczanych w przeszłości w 100 %.
c. Możliwe sposoby ochrony dokonanego odliczenia.
2. Prewspółczynnik VAT:
a. Możliwości odstąpienia od stosowania prewspółczynnika – przykłady.
b. Możliwości
odstąpienia
od
prewspółczynnika
obliczanego
zgodnie
z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów (MF) – praktyka.
c. Zasady obliczania prewspółczynnika zgodnie z rozporządzeniem MF dla:
 jednostek budżetowych,
 zakładów budżetowych,
 urzędów.
d. Próby optymalnego odliczenia VAT w kontekście przepisów o prewspółczynniku.
3. Odliczanie VAT od wydatków majątkowych (inwestycyjnych):
a. Praktyka organów podatkowych w zakresie odliczania VAT od wydatków
majątkowych.
b. Zasady przygotowania i prowadzenia inwestycji w celu dokonania bezpiecznego
odliczenia.
4. Zakładane zmiany w VAT – płatność podzielona (split payment); założenia
i potencjalne skutki rewolucyjnej zmiany.
5. Kwalifikowalność VAT w projektach dofinansowanych ze środków unijnych:
a. Zasady określenia charakteru VAT w projekcie.
b. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (urząd, szkoły, przedszkola).
c. Zakup sprzętu i wyposażenia (zwłaszcza sprzętu komputerowego).
6. Zmiany w zakresie traktowania gmin jako podatników VAT:
a. Dochody jednostek oświatowych i przedszkoli.
b. Sprzedaż towarów/rzeczy.
c. Odwrotne obciążenie.

PARTNERZY SPOTKANIA:
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