
  

Bezpłatne seminarium online pt. 

„Rozliczenia VAT w powiatach 

– najistotniejsze aspekty w 2021 r.” 

 

 

 

 

 

13 kwietnia 2021 r.



 

 

ZAPROSZENIE 
 

Związek Powiatów Polskich wraz z Kancelarią Prawną Ziemski&Partners  

zapraszają na bezpłatne seminarium online dedykowane pracownikom 

jednostek samorządu terytorialnego, pt. 
 

„Rozliczenia VAT w powiatach – najistotniejsze aspekty w 2021 r.” 
 

które odbędzie się 

13 kwietnia 2021 roku o godz. 10:00 
 

Każdy rok to nowe wyzwania dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń VAT. Nieustanne zmiany 

przepisów, a dodatkowo sprzeczne wyroki i interpretacje powodują, że wykonywanie obowiązków w tym 

zakresie staje się czasochłonne i skomplikowane.  

Celem seminarium jest przedstawienie najistotniejszych aktualnie aspektów rozliczania VAT przez powiaty, 

w tym wskazanie obszarów wymagających szczególnej uwagi.  

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności do  

skarbników oraz osób rozliczających VAT.  

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów i miast na prawach powiatu, które są 

Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego pod linkiem: 

https://zpp.pl/szkolenia. 

Po wypełnieniu formularza przesłana zostanie informacja o zakwalifikowaniu się na seminarium. Na dzień 

przed szkoleniem osoby wcześniej zarejestrowane otrzymają link do szkolenia. 

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 9 kwietnia 2021 roku. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

  

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 

 

https://zpp.pl/szkolenia


 

 

PROGRAM 

Seminarium online pt. 
„Rozliczenia VAT w Powiatach – najistotniejsze aspekty w 2021 r.” 

 

13 kwietnia 2021 r. 

 

10.00 / Rozpoczęcie 
 

 

/ Korekty faktur według nowych zasad – konieczność posiadania specjalnej dokumentacji.  
 

/ Kiedy przy korekcie JPK_VAT należy sporządzić czynny żal i jakie są konsekwencje jego 

niezłożenia? 
 

/ Kto powinien podpisać czynny żal i jaka jest rola wewnętrznych procedur dotyczących 

prowadzenia rozliczeń VAT? 
 

/ Stosowanie oznaczeń (kodów) w ewidencji VAT – najnowsze wyjaśnienia i uproszczenia.  
 

/ Sugestie dla powiatów realizujących dofinansowane projekty dotyczące usuwania azbestu oraz 

montażu instalacji OZE. 
 

/ Kwalifikowalność VAT w projektach wdrażania e-usług publicznych. 
 

/ Czy powiat posiada prawo do odliczenia VAT przy wdrażaniu rozwiązań informatycznych 

wspomagających pracę Starostwa – problematyka projektów dofinansowanych ze środków 

zewnętrznych (w tym unijnych). 
 

/ Czy samorządy zobowiązane są odliczać niewielkie kwoty VAT – wnioski po raporcie NIK 

dotyczącym centralizacji rozliczeń VAT? 

11.30 / Zakończenie 

 

 

 

 

PRELEGENT 

MICHAŁ KOSTRZEWA, RADCA PRAWNY KANCELARI ZIEMSKI&PARTNERS 

Doradca w zakresie opracowywania optymalnych modeli rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego 

w VAT. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z bieżącym i wstecznym rozliczaniem VAT przez 

samorządy, w tym odzyskiwaniem VAT. Reprezentant podatników w sporach z organami podatkowymi 

w sprawach dotyczących prawidłowości rozliczania VAT. Doradca przedsiębiorców współpracujących 

z rolnikami ryczałtowymi; w tym zakresie posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu 

uproszczonych modeli rozliczeń przedsiębiorców z rolnikami ryczałtowymi. Posiada doświadczenie 

w prowadzeniu konsultacji prawnych z osobami piastującymi funkcje w organach jednostek samorządu oraz 

z pracownikami samorządowymi. 


