Bezpłatne seminarium online pt.

„e-Fakturowanie – nowe zasady fakturowania”

18 listopada 2021 r.

ZAPROSZENIE
Związek Powiatów Polskich wraz z Kancelarią Prawną Ziemski&Partners
zapraszają na bezpłatne seminarium online
dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego

„e-Fakturowanie - nowe zasady fakturowania”
które odbędzie się

18 listopada 2021 roku o godz. 10:00
1 stycznia 2022 r. mają wejść w życie przepisy dotyczące wystawiania faktur ustrukturyzowanych
(e-Faktur) z zastosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur. W praktyce spowoduje to, że w przypadku
jednostek samorządu, będą funkcjonowały cztery sposoby fakturowania.
Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności do
Skarbników oraz pracowników komórek finansowych.
W seminarium 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 szkolenie. Na dzień
przed szkoleniem osoby wcześniej zarejestrowane otrzymają link do szkolenia.
Na zgłoszenia oczekujemy do 15 listopada 2021 roku.
Serdecznie zapraszamy!
Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Andrzej Płonka

PROGRAM
Seminarium online pt.
„e-Fakturowanie - nowe zasady fakturowania”
18 listopada 2021 r.
10.00 / Rozpoczęcie
/ Nowe e-Faktury – charakterystyka i podstawowe informacje
/ Cztery zasady fakturowania w JST
/ Zasady wystawiania i przesyłania nowych e-Faktur
/ Nowe zasady fakturowania a zawierane umowy
/ Uwagi dotyczące wdrożenia e-Faktur w powiatach
12.00 / Zakończenie

PRELEGENT
MICHAŁ KOSTRZEWA, RADCA PRAWNY KANCELARIA 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.

